MIT HOSPITAL HVIDOVRE
Referat
Første møde d. 11. november 2013 kl. 17-20

Mødet begyndte med velkomst i Blodprøvetagningens venteområde,
hvor panelet blev budt velkommen og fik fortalt om formålet med dagens
møde: At møde hinanden, se hospitalet, høre om projektet og tale om,
hvad I hver især brænder for at bidrage med til panelet.
Derefter blev vi vist rundt på hospitalet. Panelet besøgte sengevaskeområdet, hjælpemiddelcentret, centralkøkkenet og det automatiske transportanlæg (de to sidstenævnte delt i to grupper) for at få et indblik i nogle
af de mange funktioner, som normalt ikke er synlige for patienter og
pårørende, men som er nødvendige for at få hospitalet til at fungere.
Undervejs fortalte hospitalsdirektør Torben Ø. Pedersen om hospitalet
overordnet og om planerne for fremtiden. Medlem af panelet, Birgitte Holmark, der før har deltaget i udarbejdelsen af projektets vision og programmet for projektkonkurrencen, fortalte os om sine erfaringer med at være
pårørende i en brugerproces. I køkkenet mødte vi køkkenchef Palle Erbs
og i transportanlægget enhedschef for Teknisk Central Christian Johansen,
der begge fortalte om deres områder.
Indtrykkene blev bearbejdet under den fælles middag i et lokale i hospitalets vandrehal, hvor vi fik smagt på, hvad hospitalets køkken kan præstere.
Det effektive køkken havde gjort indtryk, og også de mange lokaler uden
dagslys. Flere havde dog også lagt mærke til de nye modtagelser, hvor der
er dagslys. I det hele taget havde I oplevet den markante forskel mellem
vandrehallen og ambulatorierne: ”Fabrikken” eller ”maskinen” nedenunder,
og områderne så om Vandrehallen, der virker mere ”menneskelig”.
Efter maden afholdt vi en workshop. Målet var at få et fælles overblik over
de emner, som I brænder for at bidrage til. Det formede sig som en brainstorm, hvor jeres umiddelbare indtryk af hospitalet blev sat ind i en matrix
over styrke, svagheder, muligheder og trusler (se side 3).

Drøftelsen var livlig og engageret. Centrale emner var blandt andet:
•

•

•

•
•

Vanskelighederne ved at finde vej på hospitalet – skilte er ikke nok,
særligt hvis de ikke viser det rette sted hen; nummerstrukturen er
ikke til at gennemskue; og nogle gange kan personalet heller ikke
vise rette vej.
Børn på hospitalet – faciliteterne skal være egnet til børn, og børn
kommer også uden for børneafdelingen, f.eks. til scanning; børn
skal have ”frirum”, og børn er nogle gange også pårørende med
behov for adspredelse.
Kontakten mellem personalet og patienten/den pårørende
– nogle gange er der behov for adskillelse, så personalet kan
være uforstyrrede, andre gange er det nødvendigt, at kontakten er
let tilgængelig.
Den pårørende som ressource – personalet skulle tage imod den
hjælp fra de pårørende, som tilbydes.
Patienter er ikke ens, heller ikke børn – nogle børn har særlige behov på grund af særlige sygdomme; det er heller ikke ideelt at blive
konfronteret med højgravide, når man selv er ufrivilligt barnløs.

Der blev også drøftet et væld af gode observationer, også af tilsyneladende helt små ting, som betyder meget for patienten: Patientkald med
tovejskommunikation, variationer i siddepladser i venteområdet, behovet
for privatliv, toiletforhold, modtagelsesforholdene i akutmodtagelsen,
forholdene for førstegangsfødende og andet. Alt i alt var det en givende
debat, som vil danne grundlag for de temaer, som vi vil arbejde videre med
på de næste møder i panelet.
Fire personer har meldt sig til at repræsentere panelet i nogle af de møder,
som vi afholder i den sideløbende brugerproces for personalet.
Næste møde i panelet bliver torsdag d. 6. februar kl. 17-20. Du vil få en
invitation, når vi nærmer os dagen.
Tak for et godt møde og på gensyn.
/Naja McNair, projektleder for brugerinddragelsen
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Køkkenet mindre madspild og hurtigere
patienthelbredelse

Afdelinger hvor sygeplejersker
og læger sætter patienten i centrum - Gastro

Mor/far kan være indlagt med
barnet på Neonatal

R

Dygtige sygeplejersker - lytter og
ser ens behov

Venteområder - mere inspirerende venteområder med mulighed for at slå ventetiden ihjel

DE

Dejlige udeområder - man kunne
godt udnytte det mere, det betyder meget når man er indlagt i
lang tid

HE

Samtaler med med-patienter på
stuen/gang

Bestilling af mad online > 24/7
adgang til mad
Evt. eget køleskab (fælles
patient)

IG

Gode forhold for børn/forældre:
- rum
- tryghed
- afledning (pædagoger/klovne)

UL

Venterum - bedre stole/senge
ge

Ov
Oversigter
over hospitalet for alle
trafikanter på velvalgte steder

Underholdning: TV/internet,
radio, grønt udsyn, bøger, blade

Nem adgang til udearealer

Børnevenlige besøgsrum

Bedre informationn
- apps?
- indcheckning elektronisk med
kvittering

Minikiosk ved hovedindgangen
gang
ng
Modtagelse? Hvordan bliver man
taget imod? Er det rart at ankomme?
Føler man sig umiddelbart velkommen? Værtskab

Tale i eksempelvis elevatorer edee
ed
for blinde og svagtsynede
Fjernbetjening til tænd/slukjustering af ovenlyset v/sengene
(m. ledning så de ikke forsvinder)
Akutmodtagelsen - opprioritering
ng
af anæstesilæger

Menukortet

Spørg-mig-skilte på personer der
kan hjælpe med at finde rundt.
De kan være af alle nationaliteter.

Større udvalg af allergivenlig
mad
Information
InInfo
fo
om, at der findes en
børnepædagog

Bordfodbold
Ønske: At colitis- og crohn-børn
sidestilles med cancerbørn. De
er her lige så tit.

Dejligt tiltag med de ”renoverede
ventestuer/værelser”

Personalerum væk fra patienter
Søde og venlige personale på
Gas-Kir

Dejligt at man kan bevæge sig
rundt og kigge ud i haverne - slå
ventetiden ihjel. Få mere underholdning rundt omkring.

WiFi

Søde, gode personaler
Forstående, nærværende
og indlevende

For få toiletter på ambulatoriegangen! + på afdelingerne

Illustrationer

Bedre indeklima - varme/kulde

Haverne er smukke - men
adgangen er ikke optimal

Svag belysning ved indgangsområdet virker dystert

Uklar skiltning

Være uden for miljøet. Et legerum for pårørende børn

Multiskærm-guide for vejvisning,
gerne på flere sprog m.
lyde/stemmer etc. (ligesom i
shoppingcentre).

Travle personaler - hvornår er du
set/hørt?

Højttaleranlæg v/sengene - aktiveres via alarmen - tovejskommunikation

Førstegangsfødende sendes
hjem efter 4 timer. Kan give
dårlig opstart. Skal være valgfrit.

Personale kan ikke vise vej

Urene/mangelfulde WC-forhold
Trøstesløse ambulatoriegange
Der skal være rart på 439 - det
er der ikke! (ventegangen)
Indlagt vi vagttelefon tager ikke
overløb fra skadestuen - hvorfor?
Lange ventetider på skadestuer
Latinske, uforståelige betegnelser for afdelinger
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SWOT-analyse
Møde i patient-pårørende-panelet Mit Hospital Hvidovre

Involvering af pårørende sparer
personalet
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Mulighed for termokande, når
man ligger i isolation

Statistisk undersøgelse fra sidste
uge: Danmark færrest overlevne
kræftsyge i hele Norden. Undersøge hvor mange ”kræftkaneoner der i DK contra i de nordiske
lande
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regulering. Automatiske solgardiner holder varmen ude (sommer)
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Adgang til drikke på stuegangen
- automater fremfor personale
ansvar
Pas på patientsammensætning.
Pa
Eks. barnløse, mavepatienter og
Ek
gr
gravide i samme lokale. Kan
godt være hårdt.
Info, skiltning, retledning ikke
fyldestgørende på trappesektionen
Indeklima - styring varme/kulde,

Støj fra besøgende/personale

