RUM TIL RECOVERY – HELENDE ARKITEKTUR I PSYKIATRIEN
Den danske hospitalspsykiatri er aktuelt under radikal forandring. Nye faciliteter etableres i
hele Danmark med ambitionen om at skabe en ’psykiatri i verdensklasse’. Her er idéen, at
arkitekturen skal spille en aktiv og understøttende rolle for såvel den enkelte patients
mulighed for at komme sig (recovery), som for organiseringen af det psykiatriske arbejde.
’Helende Arkitektur’ er samlebetegnelsen for disse ambitioner og samtidig det centrale
fokus for min Ph.d. afhandling. Med udgangspunkt i et nybygget Psykiatrisygehus,
undersøger jeg mere specifikt rummets betydning i den helende arkitektur og stræber
således mod at opnå kvalitativ viden, der både er relevant inden for udviklingen af
sundhedsbyggerier, som for organiseringen af det psykiatriske arbejde.
Hvis fremtidens investeringer indenfor psykiatri blandt andet skal baseres på ’Helende
Arkitektur’, så er der behov for viden om hvordan denne særlige form for arkitektur
understøtter ’den gode behandling’, ’det gode arbejdsmiljø’, samt en organisations evne til
at indfri begge disse. Ved at undersøge arkitekternes arbejde med at designe en helende
arkitektur, kombineret med empiriske undersøgelser af hverdagen på psykiatriske afsnit,
stræber jeg mod at skabe ny viden om hvad den ’helende arkitektur’ konkret betyder i og
for praksis.
Ph.d.-projektet er forankret ved Institut for Organisation på Copenhagen Business School
og løber fra april 2016 til juni 2019. Casen udgør en helt unik mulighed for at studere
frontløberne inden for sundhedsbyggeri i verden. Empirisk har jeg samlet et omfattende
kvalitativt materiale bestående af observationer, forskningsinterview og dokumenter, der
tilsammen giver mig en enestående indsigt i det daglige arbejde i psykiatrisygehuset.
Støtten på 20.000 kr. fra COWIfonden har givet mig muligheden for at realisere et tre
måneders forskningsophold ved ’The School of Management’ på Royal Melbourne
Institute of Technology i Australien. Opholdet skal bidrage til at jeg kan udvikle analytiske
og teoretiske ressourcer til bedre at forstå det komplekse sammenløb af arkitektoniske,
medicinske, sociale og organisatoriske praksisser. Opnåelsen af disse ressourcer vil
bidrage til udviklingen af en ny måde at undersøge betydningen af helende arkitektur, der
forhåbentlig vil få betydning for forskningen på området, som for udviklingen af fremtidens
faciliteter.

