
WORKSHOP:  
Udvikling af rum for 
patienter, pårørende 
og personale
Store og små udviklingsprojekter om indretning, arkitektur og udearealer.

REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation invi-
terer  til en workshop om brugerrettet sundhedsarkitektur. 
Målet er at udbrede viden og skabe debat om, hvordan 
sundhedsarkitekturen designes for brugerne.

Programmet byder på:
Oplæg:  Forskningsbaseret viden og brugererfaringer i 
 design og byggeprocesser i sundhedsvæsenet 
 ved Mette Blicher Folmer, arkitekt, sygeplejerske, 
 Ph.d. og indehaver af Folmer Tegnestue

Oplæg: Erfaringer fra en byggeproces
 ved Ragnhild Rabjerg, hospicechef,
 Hospice Sydvestjylland

Oplæg: Brugerperspektiver på arkitektur med 
 udgangspunkt i rapporten ”Brugerevaluering 
 af Projekt Livsrum”
 ved Kirstine Falk, projektmedarbejder og arkitekt, 
 REHPA

Workshop og debat 
 Hvordan inddrager vi forskningsbaseret viden 
 og brugererfaringer i udviklingen af sundheds- 
 arkitektur? 

Projektet Arkitektur & Lindring
Workshoppen er en del af projektet ”Arkitektur & Lindring”, 
støttet af Realdania og forankret i REHPA. Et projekt, der 
har fokus på arkitekturen, omgivelserne og indretningens 
lindrende betydning for mennesker ramt af livstruende 
sygdom. Læs mere på www.arkitektur-lindring.dk

TID: D. 14. JUNI 2016 | 13.00 – 16.00

STED: REHPA, Videncenter for 
Rehabilitering og Palliation

Lokale 204, Bygning 10B
Vestergade 17

5800 Nyborg

Deltagere 
Fagpersoner, der arbejder med etablering og/eller design 
af sundhedsarkitektur. Workshoppen er særligt relevant 
for dig, hvis du har erfaringer med, er involveret i eller 
skal i gang med en proces, hvor store eller mindre dele 
af indretning, arkitektur eller omgivelser ændres i en 
institution for mennesker ramt af livstruende sygdom.

Tilmelding nødvendig 
Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding Send en 
mail til kfalk@sdu.dk med dit navn, titel og organisation. 
Fortæl ganske kort om en problemstilling eller et 
potentiale du ser ved at inddrage forskningsbaseret 
viden og brugerperspektiver i byggeprocesser i 
sundhedsarkitekturen. Udsagnene bliver behandlet 
anonymt og vil blive brugt i forbindelse med workshoppen. 

Tilmeldingsfristen er d. 1. juni. Der er et begrænset antal 
pladser. 

Læs mere om workhoppen på www.arkitektur-lindring.dk. 

Spørgsmål 
Kontakt Kirstine Falk, tlf. 21 74 73 87, 
eller på mail kfalk@sdu.dk. 

Arrangementet er finansieret af 

Den forskningsbaserede viden viser at indretning, arkitektur og udearealer påvirker patienterne, deres heling, medicinforbrug 
og deres livskvalitet såvel som personalets arbejdsgange og arbejdsglæde. 


