Centrum för vårdens arkitektur bjuder in till temadagen:

D ialo g

för (vård)arkitektur
och samhällsbyggnad

Plats: Chalmers Samhällsbyggnadshuset, Sven Hultins gata 6, Göteborg.
Sal: SB-H1. Datum: 18/10 2017. Tid: 10-15.30. Temadagen är kostnadsfri.
Vi bjuder på enklare lunch och fika. Klicka på länken för att registrera dig.
Antal platser begränsade. Vid frågor kontakta cva.arch@chalmers.se

Intresset för dialogmetoder inom arkitektur och samhällsbyggnad har ökat markant
under senare år. Det gäller även inom planering och utformning av vård- och
omsorgsbyggnader. När utmaningarna blir stora och designuppgifterna komplexa
behöver vi mer dialog mellan berörda parter. Att planera och designa vårdbyggnader

Program
09.30

Morgonfika

10.00

Välkomna och syftet med dagen
Peter Fröst, Chalmers och Göran Lindahl, Chalmers		

pengar samt att en högre kvalitet blir resultatet.

10.10

Designdrivna dialoger för arkitektur och samhällsbyggnad
Peter Fröst + Johanna Eriksson, Sweco och Chalmers

Det finns många dialogmetoder som används i olika sammanhang och med olika

10.30

Vad får man ut av en dialog?
Gunilla Kullinger, Kullinger i Uppsala AB

11.00

Evidens, intuition och dialog - Rågården rättspsykiatri
Stefan Lundin, White arkitekter och Chalmers		

11.20

Dialoger för Hälsostaden Ängelholm
Elisabeth Andersson, Regionfastigheter Skåne

och designprocessen.

11.50

Dialog i forskning, från samtal till aktionsforskning
Göran Lindahl, Chalmers

Temadagen kommer att innehålla konkreta erfarenheter från och reflektioner

12.10

Lunch

13.00

Vem är det som bestämmer egentligen?
-erfarenheter av dialog och politik i Varbergs kommun
Jennie Fagerström, Varbergs kommun

13:30

Dialog, medskapande och beslut i komplexa samhällsbyggnadsfrågor
Martin Sande, Dialogues

14.00

Partnering och dialoger för skolor, något för vården?
Charlotta Andersson, Sweco

14.30

Dialog för hållbar utveckling
Ulf Ranhagen, Mistra Urban Futures, KTH och Sweco

15.00

Diskussion		

15.30

Slut

är komplext. Samverkan och dialog är en grundläggande del i skapandet av nya
vårdmiljöer. En bristfällig och/eller dåligt förberedd dialog kan förbruka tid genom
att inte tillföra värde till ett projekt. Med rätt genomförd dialog sparas både tid och

syften. Det är därför viktigt att känna till olika dialogmetoder och diskutera vilka
som passar var och när. Dialog handlar inte bara om att kalla till stora möten
eller workshops. Vi behöver strukturerade, effektiva, beprövade och vetenskapligt
underbyggda sätt att genomföra dialoger med tydliga målbilder. Dialogprocesser
har också en stor potential för att ingå i och berika den övergripande planerings

över olika genomförda dialogprocesser från vårdbyggandet men även från andra
samhällssektorer – skolor, kontor och stadsplanering. Genom ett samarbete mellan
Centrum för vårdens arkitektur på Chalmers och Sweco Architects har en bok
om dialogprocesser vuxit fram. Boken ”Designdrivna dialoger för arkitektur och
samhällsbyggnad” är just klar och kommer att presenteras på temadagen.
Välkomna!
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