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RUM tegner nyt Rehabiliteringscenter i  
Kerteminde Kommune  
 
 

 

 

Arkitektfirmaet RUM er kåret som vinder af projektkonkurrencen om et nyt rehabiliteringscenter i 

Kerteminde Kommune. Det åbne og inviterende byggeri skal opføres ved Toften i Munkebo i det 

kuperede landskab med storslået udsigt over Noret. Rammerne er designet ud fra nyeste viden om 

sundhed og forebyggelse, som i tæt samspil med de smukke omgivelser, skaber et flagskib for 

helende arkitektur. Det nye center forventes at stå færdigt ultimo 2016. 
 

 
Rehabiliteringscenterets primære formål er at 

mindske, udskyde og forebygge behovet for hjælp og 

pleje hos bl.a. nyligt udskrevne sygehuspatienter. 

Disse vil blive tilbudt et ophold med fokus på træning 

og vejledning, der muliggør at bevare dagligdagen 

på egne betingelser og i eget hjem længst muligt.   

 

Projektet har været udbudt i 

totalrådgiverkonkurrence og på baggrund af de 

indkomne konkurrenceforslag har projektets 

styregruppe udvalgt det vindende team bestående af 

RUM a/s som totalrådgiver og underrådgiverne 

INGENIØR’NE a/s samt arkitekt Mette Blicher 

Folmer, ph.d. i Helende Arkitektur.   

 

 

Karin Elbek, partner i RUM, fortæller: ”Helende arkitektur tager afsæt i en dyb forståelse af, hvad borgeren har 

brug for: Hvad der skaber tryghed, fremmer sundhed og helbredelse på den enkeltes præmisser. Samtidig er 

det en arbejdsplads, hvor medarbejderne har behov for optimale arbejdsgange og et fagligt miljø. Det har 

været en af opgavens store udfordringer, men samtidig også en drivkraft i den kreative proces” 

 
Bente Fournaise, Sundheds- og Plejechef, udtaler: ”En enig styregruppe har peget på et rådgivningsfirma, 

som jeg er sikker på, vil gå til arbejdet med stor omhu, dygtighed og kærlighed, og at vi får det fantastiske 

rehabiliteringscenter vi drømmer om” 

 
Marianne Machon, formand for social- og sundhedsudvalget fortæller: ”Som udvalgsformand er jeg glad for at 

kunne byde RUM velkommen som byggerådgiver af Kerteminde Kommunes kommende 

Rehabiliteringscenter. RUM blev entydigt valgt, fordi de formåede i prospekt og præsentation at medtage alt 

fra vores visionskatalog i et spændende, funktionelt og utraditionelt byggeri.” 
 

Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) har samarbejdet med Kerteminde Kommune om brugerinvolvering og 

fastlæggelse af funktionelle krav til det 1800m2 store byggeri. SDSI vil desuden i den kommende 

detaljeringsproces deltage med deres ekspertviden og kendskab til den specifikke brugergruppe.   

 

Information om arkitektur og bygningsdesign kan findes på www.rumarkitektur.dk 

 
 

Miljø- og Kulturforvaltningen 
Hans Schacksvej 4 
5300 Kerteminde 
8. april 2015 

 

Visualisering café og gårdrum: 
 360 graders tæt kontakt mellem fællesarealer og den indre gårdhave. 


