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Et center med et vigtigt formål

Opførelse af Rehabiliteringscenter Toften

Rehabiliteringscenter Toften er et visionært byggeri,
som er udviklet med afsæt i teorien om helende arkitektur kombineret med et dybtgående kendskab til borgerens behov.

Byggeriet af Rehabiliteringscenter Toften går i gang i
oktober 2016 – Et nyt og smukt rehabiliteringscenter i
Munkebo. Der er sat penge af til byggeriet og til inventar, men økonomien til sidstnævnte; møblering, kunst,
haveanlæg osv. slår ikke til i forhold til den fuldbyrdede
drøm.

Den special-designede bygning sikrer herved effektiv
rehabilitering, som via tryghed, professionalisme samt
sundhedsfremmende arkitektur minimerer uhensigtsmæssige genindlæggelser.

Kerteminde Kommune henvender sig derfor til lokalsamfundet, og søger om økonomiske bidrag til møblering og indretning.

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces, der ved optimale forhold effektivt kan gen- Kerteminde Kommune er en lille udkantskommune. Der
skabe et meningsfuldt liv, med højere grad af selvstæn- er mange ældre i kommunen og mange socialt udsatte
især i Munkeboområdet. Der er en vilje til at hjælpe vodighed hos den enkelte borger.
res borgere og medmennesker til et bedre liv. Desværre
er dette sat under voldsomt pres pga. kommunens økoMålet er at etablere et nyt og moderne
nomiske situation og demografi.
rehabiliteringscenter med faciliteter der:
Den økonomiske situation betyder, at indretningen af
nybyggeriet vil benytte et maksimalt genbrug af møbler
 Skaber de bedst mulige rammer for at udføre
fra det eksisterende døgnrehabiliteringscenter på Linddøgnrehabilitering og imødekomme det stihøj Plejecenter. Det betyder, at de fleste af borgerstuergende behov for rehabiliteringspladser
ne vil blive indrettet med 15 år gamle plejesenge og
møbler.
 Rehabiliterer borgerne i videst muligt omfang
til et meningsfuldt liv og derigennem øger borFællesarealerne vil blive indrettet med koboltblå plejegernes livskvalitet
hjems møbler fra 90érne og udendørs vil der ”kun” blive
anlagt græsplæne. Der er ikke mulighed for at benytte
 Forebygger uhensigtsmæssige ny– og genindden nyeste velfærdsteknologi, som er til gavn og glæde
læggelser
andre steder. Yderligere vil der ikke være råd til kunst
 Udvikler en intensiveret flerfaglig indsats i tæt
hverken på væggene eller udendørs, endsige tv på borsamarbejde med de praktiserende læger og
gerstuerne.
andre sundhedsaktører.

MØBLERING OG INDRETNING
Kerteminde Kommune søger økonomiske bidrag
til at kunne supplere møbleringen og indretningen af Rehabiliteringscenter Toften.
Målet er, at skabe en sammenhængende og
rolig atmosfære med møblement, som er designet med fokus på ergonomi, og som visuelt kan
komplementere bygningens arkitektur.

Et effektivt rehabiliteringscenter

Der søges om støtte til en indretning, som vil
fuldende centerets vision om helende arkitektur—
lige fra møblement og velfærdsteknologi på de 28
borgerstuer til indretning af fællesrum, gårdhave
og offentligt tilgængelige udemiljøer
På de følgende sider kan du læse mere om, hvilke
rum og miljøer, Rehabiliteringscenter Toften søger
støtte til.

Rehabiliteringscenter Toften er unik

Det er beviseligt, at omgivelsernes indretning har betyd- Rehabiliteringscenter Toften er et sted, der skaber mening for, hvor hurtigt og godt borgeren rekreerer sig.
ningsfuld rehabilitering – fra passiv modtager til aktiv
medborger.
Den helende arkitektur skaber rammerne for en effektiv
rehabilitering. Målet er, at hjælpe borgeren til at genvin- Det integrerer natur og by i ét – her nydes naturen og
de sin funktionsevne og genfinde relationen til kolleger, byens borgere mødes, til gavn og glæde for alle.
venner og familie.
Det er et teknologisk moderne hus, som skaber mulighed
Det handler om, at finde tilbage til sin hverdag og sidst
for udvikling af fremtidens velfærdsteknologi, gerne i
men ikke mindst, at sikre en højere livskvalitet hos den
samarbejde med erhverv og uddannelsesinstitutioner
enkelte patient.
indenfor området.

Rehabiliteringscenter Toften henvender sig til en
bred målgruppe:

Det fremstår som et åbent og inviterende hus, hvor rehabilitering er en naturlig del af livet, og trivsel og resultater en del af hverdagen.



Borgere, der skal have genoptræning for at
kunne udføre daglige gøremål i deres dagligliv

Det bygger på samarbejde



Borgere, der har brug for et sted at opholde sig
midlertidigt, når livet er svært og har brug for
hjælp

Mange parter har været involveret i tilblivelsen af Rehabiliteringscenter Toften. Husets visioner og arkitektur
bygger på en grundig brugerinvolvering med inddragelse
af borgere, sundhedspersonale og fageksperter.



Borgere, der har brug for at genvinde deres
eget liv

Projektet er udviklet i et tæt samarbejde mellem:



Borgere, der har brug for et sted at bo, inden
de skal dø (hospice)

 Syddansk Sundhedsinnovation

 Kerteminde Kommune

 Arkitektfirmaet RUM

DEN HELENDE BORGERSTUE

DET HELENDE FÆLLESRUM

DEN HELENDE BYINTEGRATION

DEN HELENDE BYINTEGRATION
Rehabiliteringscenter Toften og det omkringliggende
areal vil blive en del af byudviklingen i Munkebo. Huset
og uderummene skal integreres i byens bevægelse og
indtænkes allerede nu som en del af den naturlige gang
i Munkebo. Herved bliver rehabiliteringscenteret og
området omkring en central del af byen, der henvender
sig bredt ud i lokalsamfundet.

En park med træningsmulighed
Rundt om bygningen og især syd herfor i det bakkede
landskab etableres et park område. Parken skal give
mulighed for, at borgere og andre interesserede kan
benytte de udendørs træningsmaskiner til genoptræning og samtidig nyde naturens beroligende effekt til
stresshåndtering og øget heling. Parken henvender sig
bredt: både til nuværende - og tidligere borgere, pårørende og tilfældigt forbipasserende borgere i Munkebo.

Parken tænkes også som en udvidelse af træningsrummet i Rehabiliteringscenter Toften. Her kan centerets
terapeuter tage borgeren med udendørs og indtage uderummet til træningen. Det bakkede landskab lægger op
til forskellige sværhedsgrader af træning og inviterer til
øvelser på trapper, ramper og forskellige type af underlag.
Visionen er, at skabe et rehabiliteringscenter med et
attraktivt og inviterende udemiljø til gavn og glæde for
alle byens borgere. Dog vil der, med den nuværende
økonomi, ikke være mulighed for at etablere andet i parken end græsarealer, enkelte stier samt udendørs træningsmaskiner, der flyttes fra en anden lokation i Kommunen.
Kerteminde Kommune søger derfor om støtte til bl.a.
beplantning og inventar i parkområdet.

den helende borgerstue
Langs bygningens periferi mod øst og vest er borgerstuerne placeret side om side. Borgerstuen er en 1sengsstue med eget badeværelse, der er indrettet med
særligt fokus på hjemlighed og ergonomi.

Vinduespartiets åbenhed tillader dagslyset at nå dybt ind
i borgerstuen og det store udhæng ved terrassen skærmer for direkte sollys og indkig.

Fra alle rum er der kig til enten det storslåede landskab
mod syd og Noret eller til grønne omgivelser i det kupperede landskab på Toften.

Fra sengen er der, udover kig til omgivelserne, desuden
kig til indgangen og gangarealet, således at borgeren har
kontakt til livet uden for stuen og kan følge med i, hvornår der kommer gæster og personale på besøg.

Sikkerhed, indeklima og hjemlighed

Møblement

Borgerstuens indretning og stemning bygger på principper fra teorien om helende arkitektur. Der har i designprocessen været særligt fokus på sikkerhed, at forenkle
personalets arbejdsgange og på at optimere de indeklimatiske forhold omkring bl.a. dagslys, luftkvalitet og lyd.
Indretningen af borgerstuerne skal bidrage til at skabe
et trygt og personligt rum, hvor borgeren kan føle sig
hjemme og fortrolig med personalet og pårørende.

Møblementet er en vigtig medspiller i god og effektiv
rehabilitering og medvirkende til, at borgeren kan føle
sig hjemme i de midlertidige omgivelser.
Herudover er det ønsket, at borgerstuen kan indrettes
med nyt, ergonomisk inventar, velfærdsteknologiske
hjælpemidler, tv og kunst.

STANDARD HELENDE BORGERSTUE

Pris: 55.000kr.

Indhold:
Alm. Plejeseng m. sengehest og overtræk
Sengebord
Loft lift
Værdiboks
Badebænk
Læselampe
Højrygget hvilestol med fodskammel
Spisestuestol med armlæn
Billeder på væggen
Tv 40” m. drejbart vægbeslag

PREMIUM HELENDE BORGERSTUE
Velfærds teknologisk Indhold:
Rotocare seng
Tempur madras
Sengebord
Loft lift
Faldgulv 800 pr m2
El-toiletstol med el-benstøtte
Skylletoilet
Læselampe
Højrygget hvilestol med fodskammel
Spisestuestol med armlæn
Billeder på væggen
Tv 40” m. drejbart vægbeslag

Omverdens kontrol:
Åbne/lukke gardin, tænde/slukke lys
Værdiboks

Pris: 175.000kr.

DET HELENDE FÆLLESRUM
Den runde bygningsform indrammer et centralt
gårdrum, som bliver husets grønne hjerte og omdrejningspunkt. Den sammensluttede form udtrykker tryghed, sammenhold og fælleskab.
Gangarealerne er udformet med meget varierede rumoplevelser og har et cirkulært forløb omkring den indre
gårdhave. Gennem forskellige rumhøjder, kig, dagslysforhold, nicher og kroge mv. opfordres borgerne til bevægelse rundt i huset.
Opholdszonerne er placeret som perler på en snor. Alle
tæt forbundet af gangzonerne og vekslende orientering
mod det centrale gårdrum eller udsigten mod Noret.
Fællesområderne opleves meget forskellige, hvilket
opfordrer beboerne til at bevæge sig rundt i huset. Variationen i rumoplevelser skyldes blandt andet placeringen i forhold til verdenshjørner, graden af transparens
til omgivelserne og rummenes størrelser og karakter.

Sammenhæng med natur og arkitektur
Rehabiliteringscenter Toften ønsker at møblere fællesarealerne, således der skabes en naturlig sammenhæng
herimellem og så møblementet komplementerer husets
arkitektoniske udtryk og naturen omkring.
Ønskerne er mange og selv det mindste bidrag kan blive
medvirkende til at forbedre indretningen, der på nuværende tidspunkt vil bestå af diverse genbrugt inventar.

DEN HELENDE SPISESTUE

Pris: 1.150.000kr.

Indhold:
Spisestue møbler
Belysning
Gardiner

DEN HELENDE OPHOLDSSTUE

Pris: 800.000kr.

Velfærds teknologisk Indhold:
Lounge møbler
Belysning
Gardiner

DEN HELENDE GÅRDHAVE

Pris: 1.100.000kr.

Indhold:
Havemøbler
Beplantning
Plantekasser
Træer

DE HELENDE GENSTANDE
Flygel
Bibliotek
Skulptur
Fotostater
Køkkenudstyr & service

Pris: 200.000kr.
Pris: 200.000kr
Pris: 200.000kr.
Pris: 800.000kr.
Pris: 75.000kr.

HVORFOR ER DER BEHOV FOR STØTTE?
For at sikre, at Rehabiliteringscenter Toftens grundfundament, Helende Arkitektur, bliver forankret i centeret, skal der økonomisk støtte til projektet. De fysiske rammer i form af en veldesignet bygningskrop er
finansieret og vil stå færdig ultimo 2017.
Desværre vil inventar og møblement i høj grad blive genbrugt fra andre institutioner, hvorved den røde
tråd igennem huset knækker. Samtidig vil visionerne om helende arkitektur ikke i tilstrækkelig grad blive
indfriet på trods af et grundigt forarbejde med brugerinddragelse og inkludering af fageksperter.
Ved at støtte Rehabiliteringscenter Toften kan bidragydere medvirke til at sikre kvaliteten af rehabilitering, minimere antallet af (gen)indlæggelser, øge—og genetablere livskvalitet samt forbedre forholdene
for tværfagligt samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere.
Kort sagt; så gavner den helende arkitektur samfundet i bred forstand!

HVAD FÅR MAN UD AF AT STØTTE PROJEKTET?
Ved at bidrage til projektet yder man til den enkelte borger og dennes behandling.
Som en del af støtteprojektet etableres der en sponsorvæg fysisk i huset samt på centerets hjemmeside,
hvor alle bidragydere vil blive fremhævet i rangeret rækkefølge. Dertil vil der ved hvert støttepunkt opsættes et skilt med sponsorens detaljer.
Herudover tilbydes bidragydere at indgå i ”Rehabiliteringscenter Toftens Venner” - en lukket gruppe for
sponsorere, som vil få opdateringer på effekten af bidraget, samt viden om den helende arkitekturs indvirkning på velfærdsløsninger fremadrettet.

HVORDAN STØTTER MAN?
Det er muligt at bidrage på mange måder:
 Man kan bidrage med et objekt (borgerstue, opholdsstue etc.)
 Man kan bidrage med et beløb og indgå i en fællespulje, som sammen bidrager til et objekt.

Herved deles annonceringen af sponsoratet
 Man kan bidrage med en ydelse eller objekter, der dækker et af de ovenstående områder. F.eks.

Anlæg af gårdhave eller bøger til biblioteket.

Hvis du eller din organisation ønsker at bidrage til projektet eller har spørgsmål hertil, så kontakt Christopher Lindberg og hør nærmere:

Christopher Lindberg
cmm@kerteminde.dk
2119 5669

