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Program for workshop
 Baggrund - det ”aktuelle sundhedsvæsen” 
 Ph.d. afhandling – formål og resultater 
 Reflekser over egen praksis – ”hvor er vi – hvor vil vi hen”
 Opsamling - ”Barrierer og løsningsforslag – tag med hjem” 



Det aktuelle sundhedsvæsen

 Hospice
 Kræftrådgivningscentre  
 Nye ”Super-sygehuse”
 ”Livet mellem stuerne”/OUH
 Ung og Kræft - fællesrum
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Ung og Kræft - fællesrum



Ung og Kræft – fællesrum 
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Palliativt Videncenter
 Arkitektur & Lindring - workshops, netværk og nyeste viden 



Formål med ph.d.-afhandling
 At undersøge hvordan hospitalsindlagte patienter med 

en alvorlig livstruende sygdom oplevede betydningen af 
sanseindtryk fra:

 Arkitekturen
 Indretningen
 Udsmykningen
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Metode i ph.d.-afhandling 
 Indsamlet data over 3 mdr. 
 To medicinske afdelinger

 I alt 29 interview 
 Suppleret med observationer



”I går da jeg gik en tur på gangen, så jeg et lille bord med to kunstige stearinlys. Jeg blev så positiv overrasket, og det første jeg kom til at tænke på var hygge. Lysene gjorde det meget mindre klinisk og skabte en følelse af afslapning”



”Jeg kunne godt forestille mig, at et enkelt maleri på stuen kunne løfte rummet. Der kunne også godt have været nogle farver på væggene i stedet for, at det hele bare er hvidt og klinisk. Kunst og farver løfter sindet og giver godt humør – man kan sige, at der sker noget positivt både i krop og sind, når man ser noget smukt” Jorit Tellervo



”Rare og hyggelige omgivelser betyder rigtig meget for mig nu, hvor jeg er syg og bliver nødt til at holde gejsten oppe. Det handler om at føle, at man har overskud – og hyggelige og rare omgivelser giver styrke i en situation med mange tanker om sygdommen”



“Atmosfæren i dette rum er ikke positiv. Alt er hvidt og klinisk. Jeg ville ikke kunne holde ud, at min stue derhjemme så sådan her ud. Jeg ville foretrække nogle farver på væggene istedet for bare hvidt. Når jeg vågner om morgenen og kigger rundt, tænker jeg – åh gud”



 ”Udsigt til naturen gør 
mig gladere, og så 
giver den mig et lille 
skub, som gør, at jeg 
tænker, at jeg kan 
klare den her 
situation. Og når du er 
tæt på naturen, kan du 
også bare klare mange 
andre ting bedre”



”Lægen fortalte mig, at der ikke var mere han kunne gøre for mig. Da han sagde det, forsvandt lyset forenden af tunnelen. Jeg har brug for, at holde modet oppe, og jeg tror på at et lyst sind kræver lys. Man bliver nødt til at vælge den lyse plads i rummet. Det er, hvad dagslys i dette rum betyder for mig”



Fase 1: 
Refleksioner over egen praksis - ”hvor er vi” (2 min. selv + 5 min. i gruppe)

-”hvor vil vi hen” (2 min. selv + 5 min. i    gruppe)
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Fase 2:
Opsamling i plenum 

- ”Barrierer og løsningsforslag” (2 min. selv)

- Tanker og ideer om barrierer og løsningsforslag – tag med hjem Jorit Tellervo



Referencer
 Hammerstrøm, K. og Bjørndal, A. (2007) Arkitektur og design for livskvalitet og helse. En kortlegning av foreliggende forskning. No. 20, Kunnskapssenteret
 Ulrich, R., Zimring, C., Zhu, X., DuBose, J., Seo, H. og Choi, Y. (2008) A review of the research literature on evidence-based healthcare design. HERD, 1(3) – 61
 Dirckinck-holmfeld, K., Heslet, L., Johansen, C. og Harlang, C.(2010) Det kommende Hospital
 Helende Arkitektur. De Danske Regioner. GodtSygehusByggeri.dk. (2009) http://www.godtsygehusbyggeri.dk/
 Edvardson, D., Sandman, P. and Rasmussen, B. (2005) Sensing an atmosphere of ease: A tentative theory of supportive care settings. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 19, 344-353.
 Edvardson, D., Sandman, P. and Rasmussen, B.  (2006) Caring or uncaring – meanings of being in an oncology environment. Journal of Advanced Nursing, 55(2), 188-197
 Martinsen, K. (2001) Huset og sangen, gråten og skammen. Kapitel 9 in: Wyller, T. (eds.): Skam - Perspektiver på skam, ære og skamløshet i det moderne. Fagbokforlaget, Bergen
 Martinsen, K. (2005) At bo på sygehus og erfare arkitektur. Kapitel 7 in: Kristian Larsen (eds): Arkitektur, krop og læring. Hans Reitzels forlag, København
 Timmermann, C, Uhrenfeldt, L. & Birkelund, R. (2012) Cancer patients and positive sensory impressions in the hospital environment – a qualitative interview study, European Journal of Cancer care, DOI: 10.1111.ecc
 Birkelund, R. (2011) Det æstetiske indtryk – en menneskelig livsfornødenhed. Kapitel 4 in: Birkelund, R. (eds): Ved livets afslutning – om palliativ omsorg, pleje og behandling. Aarhus Universitetsforlag, Aarhus/København.


