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Vi er i gang med at bygge fremtidens sygehuse i Aabenraa. Vi ved rigtig meget om, hvordan rammerne for de
nye sygehuse kommer til at se ud – og nu er det tid til at
se på, hvordan de skal indrettes. Derfor vil vi gerne inspirere dig – og samtidig få gavn af dine inputs og ideer til et
designkoncept.
Designkonceptet skal sikre, at indretningen understøtter
fremtidens behov hos patienter, pårørende, besøgende og
medarbejdere. Konceptet skal også medvirke til at understøtte professionelle, effektive og helende patientforløb,
arbejdsmiljøet og driften af sygehuset.
Du inviteres derfor til

TEMADAG OM SYGEHUSETS DESIGNKONCEPT

Torsdag den 28. februar 2013, kl. 9-15
Kursuscenter Folkehjem, Aabenraa

PROGRAM
9.00
9.10

Velkomst
Indledning v/ Peter Henriksen Adm. sygehusdirektør,
Psykiatrien i Region Syddanmark og Søren Aggestrup,
Lægelig direktør, Sygehus Sønderjylland
9.30 Oplæg:
1) Branding, design og værdier
v/ Johan Adam Linneballe
2) Kunst giver liv – erfaring med kunst i sundhedsvæsnet
v/ Ib Hessov
3) Evidensbaseret design – omgivelsernes bidrag til
sundhed og heling v/ Pernille Terkildsen
4) Wayfinding i et teknologisk fremtidsperspektiv
v/ John Paulin Hansen
12.00 Frokost
12.45 Workshops:
a) Værdier, kunst og branding
b) Tilgængelighed og wayfinding
c) Hvad skal design og indretning bidrage til?
d) Design og kunst i brug
14.30 Fælles opsamling - hør dagens vigtigste pointer.

For mere information om workshops og udviklingen af designkonceptet, hold øje med
sygehussoenderjylland.dk/designkoncept
og
psykiatrienisyddanmark.dk/byggeri
Hvis du ønsker at deltage, så send en e-mail til Julie Meldgaard, ArchiMed, jm@archimed.dk, senest den 18.
februar 2013. Husk at skrive, hvilken workshop, du
ønsker at deltage i!
Med venlig hilsen

