ARKITEKTFORUM FOR HELSEBYGG_______________
tilsluttet Norsk Sykehus- og Helsetjenesteforening

ÅRSBERETNING 2017
Arkitektforums formål er:
”..ved studier, foredrag, diskusjoner og på annen måte å holde medlemmene à jour
med tendenser og nyskapninger innen planlegging og bygging av helsebygg, samt å
utveksle meninger og erfaringer om disse emnene.”
Dette er utgangspunktet for å vurdere Arkitektforums virksomhet i kalenderåret 2017.
Utkastet til årsberetning legges fram på generalforsamlingen 15. mars 2018.

Styret og valgkomiteen 2017
Følgende styre og valgkomité ble valgt på generalforsamlingen i Kirkenes 23. mars
2017:
Leder:

Randi Grimeland

ikke på valg, ett år igjen

Styre:

Eli Undlien Søvik

gjenvalgt for 2 år

June Haugen Welo

gjenvalgt for 2 år

Per Kleve

ny, valgt for 2 år

Rune Reinås

ny, valgt for 2 år

Inger Johanne Rushfeldt

ikke på valg, ett år igjen

Marte Loen

gjenvalgt for 2 år

Michael Ramm Østgaard

ikke på valg, ett år igjen

Kari Anne Munthe Kaas

gjenvalgt for 2 år

Eirik Oen Lie

gjenvalgt for 2 år

Varamedlemmer:

Valgkomité:

Marte Loen og Eli Søvik er tekniske webredaktører for vår hjemmeside
www.arkitektforum.org.
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Arkitektforums medlemmer er fortsatt stort sett konsentrert om sykehusplanlegging,
prosjektering og utbygging, selv om det er en tendens til større aktivitet på området
omsorgsboliger og sykehjem.

Arkitektforums aktivitet 2017
Julemøtet
Vi holdt julemøte 19. januar hos Ratio Arkitekter. Oppsummering og evaluering av
studieturen til Nederland var hovedtema. Prosjekter som ble besøkt var følgende:







Nieuw Overbos i Heemstede
Xenia
Hogeweyk i Weesp
Meander Medische Centrum i Amersfoort
Rainer de Graf Guisthaus
Erasmus Medische Centrum

Sykehusutbyggingskonferansen 23. og 24. mars
Sykehusutbyggingskonferansen 2017 ble avholdt på Thon Hotel, Kirkenes. Dag 1 ble
vi ønsket velkommen til Sør-Varanger ved ordfører. I et tettpakket program over 2
dager fikk vi lære å kjenne vårt nordligste fylke og vi fikk innblikk i Helse Nord sine
spesielle utfordringer i landsdelen. Med noe over 100 deltakere, hvorav 85
betalende, var arrangementet et vellykket og annerledes møte mellom planleggere
fra alle deler av Norge og fra Sverige, Danmark, Russland, Tyskland og Nederland.
Dag 2 gikk årets befaring til det nye sykehuset i Kirkenes. Vi lærte sykehuset og
prosessen å kjenne gjennom foredrag, befaring og debatt/ oppsummering.

Generalforsamling 2017, 23. mars
Generalforsamling ble avholdt på Thon Hotel, Kirkenes.
Bård Rane fungerte som møteleder da leder Randi Grimeland var forhindret fra å
stille.
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt enstemmig.
Det var 3 punkter under eventuelt; disse omhandlet tid for neste medlemsmøte,
kontakt med NTNU og evaluering og innhenting av erfaring fra ferdige prosjekter.

Medlemsmøte 31. august
Medlemsmøte om Hvordan vilkårene er for god arkitektur i dagens sykehusbyggeri
ble avholdt hos Ratio, foredragsholdere var Jimmy Richter Lassen, AART, Dag
Bøhler, Sykehusbygg, og Stefan Lundin, Chalmers tekn. Høgskola. Temaet var
engasjerende og det ble en god debatt i etterkant av foredragene. Møtet hadde i
overkant av 40 deltakere.
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Studietur 19. og 20. oktober 2017
Arkitektforums årlige studietur var planlagt til Stockholm og omegn. Studieturen ble
avlyst bl.a. grunnet viktige avtaler som var vanskelige å få landet, samt få påmeldte.

Webside
Websiden www.arkitektforum.org fungerer godt, utforming og funksjonalitet er bra.

Annen aktivitet
Artikler i HMT, Helsetjenesten/ Medisin/ Teknikk
Arkitektforum har fast spalte i HMT, og får på denne måten spredd nyheter, tips og
faglige synspunkter til over 2000 viktige beslutningstakere i helsetjenesten 6 ganger i
året. Arkitektforums leder, Randi Grimeland, er ansvarlig for spalten, temaer og
forfatter diskuteres og besluttes i styret. I 2017 har Inger Johanne Rushfeldt fungert
som leder for Arkitektforum, og har sammen med styrets medlemmer produsert seks
artikler og 2 reportasjer, forfattet av Beret Aspaas, Eli Undlien, Rune Reinås, Per
Kleve, Inger Johanne Rushfeldt, June Welo og Randi Grimeland.
Artiklene og reportasjene sendes til medlemmene som nyhetsbrev via egen
epostsending i tillegg til å legges ut på www.arkitektforum.org.

Ekstern aktivitet
Norsk Sykehus og Helsetjenesteforening (NSH)
Arkitektforum er kollektivt tilsluttet NSH. Vi arrangerer den årlige
sykehusutbyggingskonferansen i samarbeid med NSH. Vi er ansvarlig for
programmet. Programkomiteen i 2017 har bestått av Randi Grimeland, Knut
Bergsland, Bård Rane, Anne Guri Grimsby, Florian Wagnerberger, Tarald Rohde,
Bror Hansen og NSHs ansatte.

Samarbeid med NTNU
Det ble i 2016 opprettet et samarbeid med Arkitektavdelingen ved NTNU, kontakt Siri
Bakken. Målet er å bidra med temaer for master- og phd-oppgaver og vi har en
kontinuerlig forespørsel ute blant våre medlemmer for å få tak i problemstillinger som
kunne være aktuelle i denne sammenheng.

Deltakelse på konferanser
Styret har besluttet å sende medlemmer som deltakere til ulike konferanser i inn og
utland for å øke kompetansen og knytte kontakter. June Welo deltok i juni på en
internasjonal konferanse, European Healthcare Design 2017, i London, og skaffet
således en del info i forbindelse med vårt arbeid for medlemmene. Arkitektforum for
helsebygg er i denne sammenheng nå formelt blitt medlem av Architects for Health.
Styrets medlemmer leter fram mulige interessante prosjekter/konferanser fremover
med tanke på deltakelse.
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Internasjonale kontakter
Styret har etablert kontakt med
-CVA, Center/Centrum for vårdens arkitektur Chalmers, og har hatt forelesere herfra
bl.a. Lundin.
-Architects for Health, søsterorganisasjon i UK, med medlemsskap og deltagelse på
konferanse.
Knut Bergsland er fortsatt norsk representant i UIA – Public Health Group, og er med
i Executive Committee i denne foreningen. UIA PHG er tilsluttet Union of
International Architects, og har helsebyggarkitektur som ansvarsområde, gjennom et
arbeidsprogram (Work Programme).

Forholdet til medlemmene
Arkitektforum har ca. 140 medlemmer. Det er etablert en direkte innmeldingsmulighet
på vår nye nettside. Styret sender nyhetsbrev og egne meldinger til medlemmene
gjennom e-mail.

Økonomi
Arkitektforum har en god økonomi, med frihet til å ta initiativ til å gjennomføre ulike
aktiviteter og arrangementer. Vår viktigste inntektskilde er de årlige
sykehusutbyggingskonferansene. Etter 2017 blir det utbetalt 5.000,- til Arkitektforum
etter konferansen.
Vi har etablert ny konto i Handelsbanken. Henviser ellers til vedlagt regnskap som vil
bli gjennomgått på generalforsamling.

Vurdering
Styret har arbeidet godt og har fått utrettet mye i 2017. Arbeidet har vært jevnt fordelt
på styrets medlemmer. Medlemsmøtene i januar og august har vært meget godt
besøkt og bidrag til HMT har foruten 6 artikler bestått av 2 reportasjer.
Utbyggingskonferansen i Kirkenes fikk et godt program, mange deltakere og god
evaluering av NSH. Arkitektforums nettside fungerer godt, økt brukervennlighet.

Det har vært fem styremøter i 2017

Inger Johanne Rushfeldt, styreleder
Trondheim, 20. mars 2018.
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