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OPSAMLING 2013 - 2014
FORLØB OG RESULTATER

DE FØRSTE MØDER

Panelet bag
kulisserne ...

#1
Intro-møde
Rundvisning på hospitalet (billedet),
workshop og middag

#2
TEMA: Find vej til og på hospitalet
Hjemmeopgave, oplæg, gruppeøvelse og
fremlæggelse

#3
TEMA: En dag i ambulatoriet
Introduktion til ’nudging’, workshop og
fremlæggelse

IDEER/FORSLAG/
TEMAER/ØNSKER
Et udvalg af mange gode pointer fra
panelets første møder:
•

Skilte er ikke nok til at vise vej

•

Parkeringsområdet må ikke være for mørkt

•

Variation i siddepladser i venteområder

•

Venteområder må gerne være opdelt

•

Husk stole undervejs til den dårligt gående

•

Patienter er ikke ens

•

Faciliteterne skal være egnet til børn

•

Børn er også pårørende

•

Patientkald med tovejskommunikation

•

Patienter og pårørende har behov for et privatliv

•

Der skal lugte naturligt, ikke kemisk/klinisk

•

Brug lyd til at dæmpe uønsket støj

Det er rart, at lokalet er
indrettet, så jeg både kan
følge med i undersøgelsen
og på lægens skærm.

PROCES
Målet har været, at panelet mødes under forhold,
som er inspirerende og meningsfulde. Derfor har
man valgt, at møderne afvikles som en kombination
af oplæg, fælles diskussioner, workshops og
gruppepræsentationer. Denne form vil give deltagerne
de bedste muligheder for at komme med kvalificerede
input og gode råd til byggeprojektet.
Det var vigtigt at få skabt rammer for fokuserede
møder rettet mod konkrete mål. Derfor har de enkelte
møder haft et klart defineret tema, som har været
med til at afgrænse diskussionen og sikre, at panelets
bidrag er blevet konkret og anvendeligt i projektet.
Beskrivelser af tre fiktive personer har været grundlag
for panelets diskussioner og workshop-øvelser. Det
har sikret et fælles udgangspunkt for at konkretisere
de forskellige problematikker, som panelet er blevet
præsenteret for.

EVALUERING
De tre første møder er blevet evalueret af
paneldeltagerne. En kort spørgeskema-undersøgelse
viser, at der samlet set er en høj grad af tilfredshed
i forhold til både afviklingen, relevans og udbytte af
panelmøderne.
Erfaringerne fra evalueringerne bliver brugt i
planlægningen af den videre inddragelse af panelet,
så deres stemme på bedste vis bliver en del af det
færdige resultat.

Når jeg skal ind på børneafdelingen,
er det fedt, at det altid er det
samme: jeg sidder på den røde stol,
og min mor sidder på den grønne.

DE NÆSTE MØDER
Vi sætter fokus på muligheder, ideer og innovation og
sætter personlige erfaringer i et større perspektiv
Vi henter inspiration i hvordan andre arbejder med
specifikke områder, som f.eks. ’vejfinding’ og akustik
Vi drøfter temaer som tilgængelighed, tekniske løsninger
og sanseindtryk
Vi vil komme mere rundt på hospitalet og dyrker en
god dialog med det personale, som også deltager i
brugerprocesssen som personalerepræsentanter

NÆSTE FASE
Vi fortsætter den inddragende proces,
men med nye uddybende temaer.

Følg med på

www.nythospitalhvidovre.dk
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