09.30

Välkomstkaffe och mingel

10.00

Välkomna
Charlotte Bruun, PTS, Marte Lauvsnes, Sykehusbygg och Peter Fröst, CVA

10.15

Framtidens psykiatri och betydelsen av god vårdarkitektur
Ing-Marie Wieselgren, Psykiatrisamordnare SKL (Inspelat föredrag)

10.30

Brukarnas perspektiv på psykiatrins lokaler
Filippa Ahlberg Gagnér och Elisabet Lundberg,
repr. för brukar- och anhörigorganisationen NSPHiG

11.00

Forskningsläget och några specifika insikter att lära av
Roger Ulrich, Gästprofessor Chalmers (på engelska)

11.30

Möjligheternas miljö – behöver säkerhet och design stå i motsatsförhållande?
Forskning och designpraktik om den fysiska miljöns betydelse i tvångsvård
Franz James, Forskare/Designer Göteborgs Universitet

LOKALER FÖR FRAMTIDENS PSYKIATRI

12.00

Lunch

En god vårdarkitektur kan stödja patienters välbefinnande, integritet och värdighet.
En god vårdmiljö är extra viktig inom psykiatrin. Där är den fysiska miljön en komponent i
patienternas behandling såväl som ett stöd för personalens dynamiska säkerhetsarbete.

13.00

Goda exempel på nya psykiatriska enheter från Skandinavien
Norge: OUS Mortensrud – Mattias Bager, Hille Melbye Arkitekter AS
Danmark: Esbjerg Psykiatri – Birgitte Gade Ernst, Arkitema Architects
Sverige: RPC Trelleborg – Kristina Lundberg, BSK Arkitekter AB och Anna Rolf, Link Arkitektur

14.00

Behovsstyrda administrativa arbetsplatser inom psykiatrin
Cathrine Persson, vårdenhetschef och Pernilla Jansson, utvecklingscontroller,
Psykiatrins kvarter, Borås

14.20

Bensträckare

14.30

Lokaler för psykiatri – kunskapsunderlag för planering
Presentation av PTS nya konceptprogram
Sofia Park och Lin Tan, arkitekter och forskningshandläggare CVA

15.30

Diskussion

16.00

Slut

Centrum för vårdens arkitektur
bjuder in till temadag om lokaler
för framtidens psykiatri
Plats: Palmstedtsalen, Chalmers konferens, Chalmersplatsen 1, Göteborg.
Tid: 16 oktober 2018 kl.10.00 - 16.00.
Deltagande är kostnadsfritt. En enkel lunch och fika ingår. Anmäl deltagare här.

16 oktober 2018

Det planeras och byggs många psykiatriska vårdbyggnader både i Sverige och i övriga Norden.
Kunskap och erfarenheter samlas och utvecklas i dessa projekt och forskning finner nya rön och
samband. Så vad vet vi egentligen om betydelsen av lokalers utformning för psykiatrisk vård?
Temadagen fokuserar på den senaste kunskapen kring utformning av lokaler för psykiatrisk vård. Här
presenteras det då just färdigställda evidensbaserade konceptprogram om
lokaler
för psykiatri 50m
som
0
10
CVA utvecklat tillsammans med PTS (Program för teknisk standard). Det blir också presentationer
av inspirerande nya byggnader för psykiatri samt olika inspel om ny kunskap från forskning och goda
exempel.
Utöver föreläsningar kommer utrymme för samtal och diskussion att finnas.

CVA

CENTRUM FÖR VÅRDENS ARKITEKTUR

