Brinkåsen, nybyggnad för psykiatri.
Vårdbyggnadspriset 2013, Sjögren Arkitekter AB.

Öppen utbildning

Vårdens lokaler 2.0
Planering och design av framtidens
hälso- och sjukvård – 7,5 hp
Utbildningen riktar sig till dig som medverkar i designoch planeringsarbetet där vård- och omsorgslokaler är
i fokus. Målet är att deltagarna utifrån brukarnas och
intressenternas behov ska kunna planera och genomföra
komplexa projekt avseende utformning och anpassning av
vårdens byggnader.
Samhället står inför stora utmaningar med en växande
hemsjukvård och nya krav ställs därmed på både
samhällsplanering och utformning av bostäder. Dessutom möter
svensk hälso- och sjukvård stora krav på förändring i form av ett
personcentrerat förhållningssätt och bemötande av patienter och
närstående. Samtidigt ska nya lösningar vara kostnadseffektiva
och långsiktigt hållbara – miljömässigt, socialt och ekonomiskt.
Ny forskning har visat att rätt utformade lokaler kan bidra till goda
möten i vård och omsorg, att effektivisera vården, stödja läkandet
och minska stress hos patienter, anhöriga och vårdpersonal.

Lärprocessen och lärandemål
Utbildningen utgår från aktivt lärande där metoder och erfarenhet
från akademi och praktik introduceras via föreläsningar och följs
av reflekterande diskussioner. Deltagarna engageras i praktiska
övningar och fallstudier med utgångspunkt i konkreta utmaningar
och problem. Pedagogiken stimulerar deltagarna att tillämpa den
nya kunskapen direkt i den egna verksamheten.
Efter avslutad utbildning ska deltagarna:
• Utvecklat förmågan att identifiera, analysera, värdera samt
tillämpa relevant kunskap inom lokaler för vård och omsorg
• Ha en överblick över aktuella frågor och forskning inom
områden relaterade till vårdens lokaler
• Sammanställt en erfarenhetsbank baserat på interaktion med
övriga utbildningsdeltagare
• Samverka i team kring planering av vårdens lokaler

Vårdens lokaler 2.0
Göteborg 27-29 jan, 2015
Göteborg 10-12 mar, 2015
Göteborg 14-16 apr, 2015
Göteborg 19-21 maj, 2015
Ansök på
chalmersprofessional.se

Antal deltagarplatser: 30

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till
lokal- och funktionsplanerare,
förvaltare och lokalansvariga
inom landsting och kommuner
som arbetar med lokaler för
vård och omsorg. Den riktar sig
även till de som medverkar i
design- och planeringsarbetet,
så som företrädare för vårdens
professioner och projekterande
konsulter inom VVS, vent, el, m.fl.

Pris 42 500 SEK exkl moms
Medlemmar i PTS och Forum
Vårdbyggnad betalar 38 500 SEK exkl
moms. Observera att medlemskapet
måste anges vid anmälan.

Utbildningpartner

Fakultet
Peter Fröst är konstnärlig
professor på Chalmers Arkitektur
och sedan 2010 föreståndare för
Centrum för vårdens arkitektur
(CVA). Här ansvarar han för
forsknings- och utvecklingsprojekt.

Josefina Hinnerson är projektutvecklare på Centrum för
vårdens arkitektur (CVA). Hon är
utbildad arkitekt och disputerad
på Chalmers Arkitektur där
hennes forskning behandlade
strategier och metoder för att
försörja vården med lokaler.

Göran Lindahl är docent på
Construction Management,
Chalmers. Hans forskning har
fokus på vårdbyggnad och rör
organisatoriska frågor, ledning
och styrning, designprocesser,
delaktighet och intressentfrågor.

Helle Wijk är docent i
vårdvetenskap och hälsa och
arbetar som universitetslektor vid
Göteborgs universitet. Hennes
forskning rör den fysiska och
sociofysiska miljöns påverkan på
välbefinnande på vårdinrättningar.

Examination
För godkänt krävs 80 procent närvaro och aktivt deltagande vid utbildningstillfällena, närvaro i
workshop som genomförs tillsammans med deltagarna i utbildningen “Projektledning för utveckling
av vårdens lokaler”, individuell litteraturuppgift, projektarbete i grupp och inlämning av fallbeskrivning.

Utbildningsinnehåll
Utbildningen omfattar 12 dagar fördelade på fyra träffar. Eget arbete krävs mellan träffarna.

Modul 1
• Personcentrerad vård
• Lokalförsörjningsprocessen – service,
byggprocess och
förvaltning
• Kommunikation,
team, samverkan och
planering
• Representanter
och intressenter,
samverkan för
kunskapsutveckling

Modul 2
• Samband mellan
verksamheter och
lokaler
• Förstudier och
program för projekt
• PTS, Program för
teknisk standard
• Evidensbaserade
konceptprogram

Modul 3
Workshop tillsammans med
deltagarna i utbildningen
Projektledning för
utveckling av vårdens
lokaler. I en live-project
miljö får deltagarna arbeta
med frågeställningar för
att utforma och anpassa
vårdbyggnader så att de
uppfyller brukarnas behov.
Workshopen tar upp:
• Designarbete,
kunskapsutveckling
och planering

Modul 4
• Byggnadsekonomi, en
introduktion
• Förändringsarbete
• Komplexa projekt och
intressenter
• Framtida design och
planering,
• EBD, Evidence based
design och andra
angreppssätt

• Osäkerheter och team

Kontaktperson
Önskar du ytterligare information, vänligen kontakta Karin Färnevik. Telefon: 031-772 42 00,
mobil: +46 705 21 13 66, e-post: karin.farnevik@chalmers.se.

För mer information om våra öppna och företagsinterna utbildningar inom
området Samhällsbyggnad, besök www.chalmersprofessional.se

