Välkomna till en temadag om:

vårdvetenskap och arkitektur
Framväxt av ett gemensamt forskningsområde
- exemplet Room4Birth, rum för födande

Just nu utvecklas en unik kombinerad kompetens!
Kom och ta del av när samarbetet mellan Vårdmiljöforskargruppen vid Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa
vid Sahlgrenska Akademin/GU och Centrum för vårdens
arkitektur, CVA, vid Chalmers presenteras och diskuteras.
Institutionerna jobbar tillsammans och fokuserar på lärande
samt användande och utveckling av ny kunskap. Arbetet sker i
samverkan med involverade aktörer för att ge effektivt stöd för
utveckling och forskning om vård- och omsorgsmiljöer. Målet
Tid: 22 oktober kl. 13:00-17:00

är att samverkan ska bli nationellt ledande och internationellt

Plats: Scaniasalen, Chalmersplatsen 1,

respekterat.

Göteborg

Under dagen presenteras bland annat ett konkret exempel;

Det bjuds på fika.

studien “Room4birth”. Forskare, verksamhet, arkitekter och

Anmälan: senast 16 oktober.

förvaltare berättar om hur de tillsammans utvecklar fysisk

Klicka här för anmälan.

miljö, bemötande och vårdverksamhet i förlossningsrummet.

Lokala forum för
vårdbyggnad väst

PROGRAM
13.00 Välkomna!

“Room4Birth” - PÅGÅENDE FORSKNING
15.00 Introduktion

FORSKNINGSOMRÅDE VÅRDMILJÖ
13.10 Samverkan Centrum för vårdens
arkitektur och Göteborgs universitet –
varför och vad kan vi förvänta oss? Göran
Lindahl (CVA), Helle Wijk (GU)
13.20 Aktuell forskning som pågår.
Olika forskare från CVA och GU
presenterar kort sina projekt
13.50 Diskussion om behov och
möjligheter. Hur stärker vi vårdmiljön
genom samverkan mellan akademi och
praktik?
14.20 Sammanfattning av del 1
14.30 Mingel och snack
Fruktbuffè, kaffe och te

14.55 Rum för födande - Historisk överblick och
utveckling, Ingela Lundgren- Professor. Leg.
Barnmorska
15.15 Room4Birth – ett forskningsprojekt, Marie
Berg- Professor. Leg. Barnmorska
15.40 Framtidens förlossningsrumutveckling av miljö och verksamhet, Anneli
Falk- Projektledare, Område 1, Östra sjukhuset,
tillsammans med arkitekter från Liljewall
arkitekter beskriver provrum för studien
Room4Birth.
16.15 Vad forskningen ger framtidens vårdmiljö,
Förvaltarens perspektiv
16.35 Diskussion
17:00 Tack och avslut

Vi reserverar oss för ändringar i programmet

