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Overensstemmelse 
mellem

det vi siger vi vil
og 

det rummet siger vi vil
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‘Det er godt for forløbet 
af fødslen, når kvinden 
bevæger sig og føler sig 

tryg under fødslen.’



FOLMER studio Herning Regionshospital: fødestue 2016
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Når vi bliver bevidste om de fysiske rammer, så kan 
vi diskutere dem. Det giver os mulighed for at skabe 
overensstemmelse mellem det rummet siger med 
sin stemning, indretning og symboler og det 
brugerne siger i ord og handlinger.

gør rummet synligt



FAG

RUMORGANI-
SATION
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‘Vores patienter føler 
sig meget ofte 

misforstået af det 
etablerede system. Vi 

er anderledes’
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Arkitektur organiserer og strukturerer 
rum for os. 
Interiør og de objekter der omslutter og 
bebor rum, kan facilitere eller forhindre 
menneskets aktiviteter.

FOLMER studio Kilde: Bryan Lawson ‘Language of Space’ 



USUND
Svag følelse af 
sammenhæng

(begribelighed, 
hånterbarhed og 
meningsfuldhed)

SUND
Stærk følelse af 
sammenhæng

(begribelighed, 
hånterbarhed og 
meningsfuldhed)

Krop og helbred –
hvordan man har det

SYG
Dårligt helbred

RASK
Godt helbred

Knyttet til livet –
hvordan man ta’r det

Peter Thybo ‘Helbred er, hvordan man har det - Sundhed er, hvordan man ta'r
det. Om Antonovskys salutogene idé’ Klinisk Sygepleje, nr. 3, 2004 FOLMER studio 



Overlæge Konstantinos Kamperis
CENTER FOR BØRNEINKONTINENS på Skejby sygehus modtager hvert år 
400 til 500 nye henvisninger på børn, der skal i behandling for inkontinens

TYPISK CASE:
7 årig dreng i behandling for urin inkontinens dag og nat 

Behandling: 
Tisse hver 2 time
Sætte sig ned på toilettet
Utæt ud og skifte bukser

Skolens toiletter er en vigtig 
del af behandling af børn 
med inkontinens. 
Samtidig er de også en del 
af årsagen!
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Manglende plads
Manglende mulighed for 

aflægning af skiftetøj
Kan ikke låse døren

Det er beskidt
Det mangler toiletbræt
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B=f(P,E)
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Behavior(B) is a function of the person(P), the environment(E) 
and the interaction between the two and is referred to as a 
person-in-context approach to understanding behavior.

Kurt Lewin 1951
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Animal and environment make an inseparable pair. Each 
term implies the other.….

Every animal is in some degree at least, a perceiver and 
a behaver.……It is a perceiver of the environment and a 
behaver in the environment.

Gibson 1986



Behov, der har direkte relation til den måde, vi indretter og designer rum på:

1. Sikkerhed
Aflæse rummet, hvad forventes af os.
Hygiejne, orden, låsen på toiletdøren fungerer

2. Stimulation
Balance i lyd, lys, lugt, varme/kulde, bevægelse/hvile

3. Identitet
Vi har brug for at afgrænse os selv i forhold til andre

Vores behovsbalance, også disse tre behov, vil til enhver tid afhænge af flere faktorer 
herunder personlighed, fysisk sundhed og alder og social kontekst. 

Kilde: ‘The language of Space’ by Bryan Lawson 2001FOLMER studio



Hvem ejer rummet?
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Medansvar – det er vores rum – det er os der 
bestemmer her - MENNESKET ER TERRITORIEL
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As proposed by the project sponsor As specified in the project request As designed by the senior analyst

As produced by the programmers As installed at the user’s site What the user wanted

FOLMER studio IDEO ‘what the user wanted’



Vaner og kultur
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Det er vigtigt at have alle med, på en eller anden 
måde. 
På den måde sikre man at et tiltag opleves 
meningsfuld af det brugere – det er vigtigt for at 
fremme sund adfærd.



FOLMER studio Arnstein: Latter of participation 1969

Medskabende
Brugerdreven innovation
Samskabelse/ co-creation

Deltagende
Test
Konsultation

Modtagende
Observation
Legitimering

DELTAGER STIGEN



Rinkenæs Skole til kamp mod ulækre toi let ter
AF: NANNA BACH ANDERSEN , NBA@JV.DK
Publiceret 27. juni 2016 kl. 22:30

1/9

Hver klasse har fået lov til at dekorere deres eget  toilet. Den klasse, der holder sit toilet renest i løbet af en uge, vinder retten til en legekasse i hele  
den efterfølgende uge. Her viser Ulla Brommann frem. Foto: Ulrik Pedersen

På Rinkenæs Skole fik m a n nok af de k lamme toiletter. I tre uger har toi letpatruljer
holdt dem rene .

SØNDERBORG: Ad! Nu havde en tisset på gulvet, og nu havde en stoppet hele toiletpapirrullen ned i toilettet.  
Igen og igen kom eleverne på Rinkenæs Skole ind på kontoret for at klage. Skolen forsøgte både med samtaler  
med eleverne og med vagt, men intet hjalp. Det fortæller skolelederen på skolen, Ulla Brommann.

I slutningen af marts udtrykte 80,9 procent af eleverne på skolen i en landsdækkende undersøgelse da også,  at 
toiletterne hverken var pæne eller rene. Tre uger inden skolen kendte det resultat, skred skolen til handling.

Nu er der gennem elevrådet lavet toiletpatruljer, der tre gange dagligt tjekker toiletterne - der nu er  
klasseopdelte i stedet for kønsopdelte - og giver karakterer.

- Eleverne skal ikke gøre rent, bare rydde op, og de tager det meget seriøst. Hvis noget ikke er, som det skal  
være, ved man i klassen, at det er en af klassekammeraterne, der har rodet eller svinet. På den måde får  
eleverne et stort medansvar, siger Ulla Bromman og fortæller, at der ikke har været klager over beskidte  
toiletter siden, det nye tiltag startede.FOLMER studio 

mailto:NBA@JV.DK
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Skru på så mange parametre som muligt for at opnå 
en ændring

• Giv viden om hensigtsmæssig adfærd
• Lav ændringer i det fysiske miljø
• Gør det sammen med dem, der skal ændre 

adfærd
• Planlæg en strategi for hvordan den ændrede 

adfærd fastholdes og med tiden bliver en del af 
hverdags kulturen

FOLMER studio
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