Baggrund
Rådgivningen tilbydes som en del af projekt Arkitektur & Lindring. Et projekt, der har
til formål at forbedre arkitekturen omkring mennesker ramt af livstruende sygdom og/
eller svækkelse.
Projektet udbreder viden om arkitekturens betydning på bl.a. www.arkitektur-lindring.
dk, hvor bl.a. designprincipperne findes. Rådgivningen skal understøtte brugen af
designprincipperne.
Designprincipperne blev offentliggjort i 2014 og er en videreudvikling af
Program for Det Gode Hospice i Danmark fra 2009.
Projektet gennemføres af Videncenter for Rehabilitering og Palliation www.rehpa.dk,
Syddansk Universitet.
Projektet er finansieret af

Kontakt
Tag kontakt til projektgruppen, hvis du vil høre mere om projektet eller rådgivningen.
Kirstine Falk, kirstine.falk@rsyd.dk eller telefon 21 74 73 87.
Kontakt alternativt Videncenter for Rehabilitering og Palliation
på mail rehpa@rsyd.dk eller på telefon 21 74 73 72 .

Ekspertrådgivning
- Støtte til brug af Designprincipper
for Lindrende Arkitektur

Funktionalitet

Stemning

Rådgivningsforløb
Rådgivningen tager udgangspunkt i et specifikt forløb, som hovedsageligt ligger i den
tidlige del af processen, inden byggeriet er designet. Arkitektur & Lindring Eksperten
(AL-Eksperten) kan dog kontaktes løbende igennem processen, hvis der opstår
konkrete problemstillinger.
Vi kan også tilbyde rådgivning i andre forløb, men da ofte efter honorar.
Kontakt projektgruppen, hør nærmere om rådgivningen og bliv klogere på om den er
aktuel i det projekt, du står overfor.
Tilbuddet kan dog kun gives til et begrænset antal institutioner.

Lys - Lyd - Luft
- Temperatur

Privatliv Relationer

Hovedpunkterne i forløbet:
Natur
Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA) tilbyder gratis rådgivning med
ekspertviden om Designprincipper for Lindrende Arkitektur i forbindelse med en
byggeproces.
Rådgivningen kan være relevant i forbindelse med ombygning, renovering og nybyg
af institutioner som hospice, plejehjem eller afdelinger på et hospital. Rådgivningen
tager udgangspunkt i det specifikke byggeri og et forskningsbaseret grundlag af viden
om netop denne type arkitektur.
Rådgivningen tager udgangspunkt i Designprincipper for Lindrende Arkitektur,
som beskriver forskningsbaseret viden om betydningen af omgivelser, arkitektur
og indretning for mennesker ramt af livstruende sygdom eller svækkelse, deres
pårørende og personalet omkring dem. Designprincipperne er tilgængelige via
hjemmesiden
www.arkitektur-lindring.dk/designprincipper/
Rådgivningen er et gratis tilbud efter nærmere aftale og under følgende
forudsætninger:
• Designprincipperne bruges i beslutningsprocessen
• Institutionens brugere inddrages i processen
• REHPA får mulighed for at evaluere byggeriet efterfølgende

Et opstartsmøde - Med en eller flere personer med ansvar for byggeriet
AL-Eksperten præsenterer designprincipperne. Institutionen præsenterer
ambitionerne for byggeriet og for den eventuelt eksisterende institution. På mødet
undeskrives en hensigtserklæring.
Et oplæg
- For projektets styregruppe
AL-Eksperten holder et oplæg om designprincipperne, der medvirker til en afklaring af
visionen for byggeriet og sætter fokus på de elementer, der kan imødekommes i det
aktuelle byggeri.
Workshop(s)
- Med udvalgte brugerrepræsentanter
Vi holder en workshop med brugerrepræsentanter, hvor vi gennem dialog og øvelser
med udgangspunkt i byggeriet og designprincipperne får brugernes perspektiver
på eksisterende omgivelser, arkitektur og indretning. Hovedpunkterne gives videre til
styregruppen, som inddrager dem i formuleringen af opgaven til arkitekterne.
Et designmøde - Med designere, bygherre og AL-Eksperten
Et designudkast præsenteres af designerene og AL-Eksperten støtter bygherren i at
vurdere designet ud fra designprincipperne.
Evalueringen
- Af arkitekturen og processen
Når designet ligger fast, eller når byggeriet er færdigt, evalueres hele forløbet. Her har vi
fokus på det byggede, erfaringerne med rådgivning og brugernes perspektiver.

