MIT HOSPITAL HVIDOVRE
Referat
Patientværelset
Møde d. 8. januar 2015 kl. 17.00 - 20.00
1) Velkomst og introduktion
v/Hospitalsdirektør Torben Ø Pedersen og Arkitekt Naja McNair
Torben Ø Pedersen og Naja McNair bød velkommen til dette femte møde
i patient- og pårørende-panelet “Mit Hospital Hvidovre”. Panelet bidrager
med patienter og pårørendes perspektiv til, hvordan de fysiske rammer på
Nyt Hospital Hvidovre skal se ud. Til hver workshop er fokus på et særligt
emne eller scenarie. Denne gang var aftenens tema “patientværelset” og
formålet at udvikle og prioritere panetels anbefalinger til det gode patientværelse. Bidragene vil blive brugt i den videre planlægning af, hvordan
1-sengsstuen skal se ud på Nyt Hospital Hvidovre.
Aftenen bød på et oplæg og rundvisning i en af Barselsafsnittets nye
1-sengsstuer samt et besøg i en 1:1-kulisse af patientværelset og efterfølgende paneldrøftelse og opsamling. Der blev også budt velkommen til
to nye medlemmer i panelet, der erstatter et par stykker, der har valgt at
udtræde. Velkommen til jer.

2) Rundvisning i Barselsafsnittet, ny modtagelse og patientværelser
v/ Arkitekt Finn Stycke
Formålet med rundvisningen var at belyse udfordringer og fordele ved de
renoverede stuer i den eksisterende del af Hvidovre Hospital, så panelet
med egne øjne kunne drage sig erfaringer med, hvad der kan skabe det
gode 1-sengs-patientværelse. Finn Stycke fortalte om indretning og
inventar, bl.a. valg af “naturlige” materialer og de mange indbyggede og
fleksible finesser, der er med til at skabe et indbydende og “hjemligt” miljø,
bl.a. opklappelig pårørendeseng og en skjult foldevæg.

Via en kontrolskærn fra sengen kan patienten selv læse sin journal, se
tv og styre belysningen i rummet. En smart feature var desuden, at man
kunne justere graden af privathed og indkig til stuen ved at man et tryk på
en knap kunne gøre glasvæggen mellem stuen og gangen ugennemsigtig.
Finn viste også rundt i det tilstødende baderum og viste de mange finesser, bl.a. et hæve-sænke-toilet, der letter toilet-rutinen for både patient
og personale. Indretningen er pt. endnu ikke helt på plads, men panelet fik
et godt indtryk af rummet og dets muligheder.
Panelet havde mulighed for at stille spørgsmål og kommentere, bl.a. var
der delte meninger omkring farver og indretning. Nogle mente, at farverne
var for kliniske og hvide, eller at væggen i træ-look var for dominerende
mens andre syntes godt om indretningen.
Det blev vægtet som positivt, at der i patientværelset var et godt udsyn
fra sengen til gangen, og at plejepersonalet derved også havde mulighed
for indkig. En paneldeltager udtalte sig om det at føle sig isoleret i sengen:
”Man ligger og kigger uafbrudt på døren, det er ligesom af være i fængsel”.
3) Rundvisning i 1:1 kulisse af patientværelset
v/ Sonja Halberg, paneldeltager
I 1:1 kulissen, som er en midlertidig opbygning af en prototype af det kommende patientværelse i det nye byggeri, fortalte Sonja Halberg om hendes
erfaringer med at deltage i personalets brugerproces i brugergruppen “patientværelset”. Her har hun sammen med personalet undersøgt, hvordan
rummet bedst kan indrettes i forhold til behov og funktioner.
I brugergruppen var forskellige fagligheder præsenteret, og de trænede
centrale scenarier som f.eks. spisning. Det gav et godt indblik i både arbejdsmæssige krav og de behov, som hun selv som patient/pårørende
repræsenterede.

Sonja fortalte, at fokus i gruppen også har været på hygiejne og arbejdsrutiner, bla. at der var plads til at kunne komme rundt med senge og mobillift,
og det har haft betydning for deres anbefalinger til indretning og placering
af døren fra patientværelset til badeværelset.
4) Workshop v/ Arkitekt Naja McNair
Efter oplæggene var der middag med uformel snak om læringerne fra de
to oplæg. Herefter blev panelet opdelt i grupper på tværs, hvor “nye” og
“gamle” paneldeltagere deltog sammen med de, der har deltaget i personalets brugerproces. Formålet med gruppeøvelsen var at udvikle bidrag
for det gode patientværelse indenfor kategorierne “Patienten i centrum”,
“Den effektive arbejdsplads” og “Fysiske rammer”, som er de tre ben i
byggeprojektets vision. Gruppearbejdet mundede ud i en opsamling med
prioritering af de syv vigtigste anbefalinger (se bilag).
Et udpluk af de temaer, der kom frem:
•

Adspredelse - Det er vigtigt, at man ikke føler sig mere syg end man er

•

Tryghed - Bl.a. det medicotekniske udstyr skal ikke være så synligt

•

Nærhed - Der skal være plads til remedier til patienten på stuen, så
personalet ikke skal gå hele tiden

•

Modtagelse - Stuen og sengen skal stå klar, når patienten bliver indlagt
- den skal være ren, inventar være på plads, og der skal være være
fyldt op med sprit, papir mm.

Panelet prioriterede de vigtigste anbefalinger (vigtigste først):
•
•
•
•
•
•
•
•

At man føler sig velkommen
Indretning ift. hygiejne
Funktionel indretning
Klare regler for modtagelse (tøj, rengøring mm. er parat ved ankomst)
Udstyr og maskiner/materialer placeret i tæt nærhed til patienten
At patientens ting er på plads - at der ikke mangler noget (bleer, servietter osv.
At patienten kan ordne diverse ting fra sengen, f.eks. se tv, kontrollere
lys, “arbejde” med tablet
Mulighed for individuel temperaturregulering

5) Afrunding og evaluering
Panelets bud på det gode patientværelse vil blive brugt som grundlag for
den videre planlægning af projektet i et samarbejde mellem Hvidovre Hospitals byggeorganisation og rådgiverteamet af arkitekter og ingeniører.
Som afrunding på mødet udfyldte panelet et evalueringsskema. Planlægningen af næste møde samt mødeindhold vil bl.a. tage udgangspunkt i
evalueringen. Næste møde forventes afholdt i løbet af foråret - nærnere
info følger.
6) Orientering om madprojekt v/ Servicechef Mette Gliese
Til slut gav hospitalets servicechef Mette Gliese information om et brugerinddragende projekt, som hospitalets køkken vil igangsætte. Panelet
er inviteret til at deltage i en møderække omkring vurdering af hospitalets
mad. Det første møde er d. 27. januar kl.16.30-19.00, og alle er velkomne.
Invitation følger på mail.
/Naja McNair, projektleder for brugerinddragelsen

