MIT HOSPITAL HVIDOVRE
Referat
Find frem, vente og modtagelse
Møde d. 6. februar 2014 kl. 17.30-20.30

1) Velkomst og introduktion v/Naja McNair
Naja bød velkommen til dette andet møde i Mit Hospital Hvidovre, panelet
for patienter og pårørende. Aftenens tema er at komme frem, finde vej,
blive modtaget og vente på behandling.
2) Drøftelse af ”hjemmeopgave”
Panelet drøftede, med udgangspunkt i hjemmeopgaven, hvordan ankomsten til hospitalet i fremtiden kunne være. Udover behovet for parkeringspladser gik drøftelsen blandt andet på, i hvor høj grad ”teknikken” kan
understøtte både det første møde med hospitalet og det at finde vej
rundt i huset.
Derudover var der mange pointer, både stort og småt, som kan være med
til at gøre oplevelsen af hospitalet bedre og nemmere – se vedlagte noter.
3) Oplæg om Hvidovre Hospitals planer for styrkelse af ”wayfinding” v/
Lise Bækhøj
Lise fortalte om hospitalets tanker om en styrkelse af ”wayfinding”, altså at
gøre det nemmere at finde rundt. Projektet medfører bl.a. et nyt princip for
skiltning og nye skilte i alle fællesarealer på hospitalet. Præsentationen er
vedlagt dette referat.
Der var flere gode idéer til videreudvikling af projektet, bl.a. i forhold til skiltning på gangene ned til modtagelser.

4) Oplæg om wayfinding med alle sanser v/ Signe Thomsen og Mette
Harrestrup
Signe fortalte inspirerende om sit arbejde med design til demente, hvor
opmærksomhed på sanserne synes ekstra vigtigt. Hun har bl.a. arbejdet
med studiet af det at brygge en kop kaffe (439 led i processen!) og forslag
til en mikrobølgeovn.
Mette fortalte bredere om udviklingen i sygehusbyggeri og potentialet for
at (gen)opdage kvaliteterne i tidligere tiders arkitektur, såsom det oprindelige Bispebjerg Hospital. Hun betonede behovet for at tænke på alle sanser,
ikke kun synssansen, når det drejer sig om oplevelsen af hospitalet i almindelighed og det at finde i vej i særdeleshed. Oplægget blev bl.a. illustreret
af eksempler fra vores helt egen verden, nemlig gastro-ambulatoriet, hvor
Mette har været konsulent på skilte- og wayfindingkonceptet.
5) Gruppearbejde
Naja introducerede tre fiktive personer, som panelet i et gruppearbejde
skulle følge rundt på det nye hospital – Tage, den ældre, ambulante hjertepatient; Isabella på 8 år, der skal indlægges, og hendes familie; David, der
henvender sig i akutmodtagelsen, og hans kæreste.
I tre grupper arbejdede panelet med de tre personer, når de finder frem,
bliver modtaget og venter på behandling – med det formål at finde frem til
de tre vigtigste pointer at huske på i de tre situationer.
Efterfølgende fremlagde grupperne deres overvejelser i plenum:
”David”
•
•

•

Finder frem: Parkeringsområdet skal være behageligt, ikke for
mørkt; brug gulvet (f.eks. lysprojektioner). Indgangens farve som
udgangspunkt for en ”farvepalette”; brug farver og lys til at guide.
Bliver modtaget: Vær opmærksom på ”lugten” af hospital – der
skal lugte naturligt, ikke kemisk/klinisk. Tænk ”wellness”, masser
af planter. Det skal være nemt at aflæse rollerne hos personalet;
hvem er hvem og hvad har de af funktion
Venter: ”Flere rum i eet rum” – opdelt, men overskueligt. Tæt på
personalet, ikke for tæt på de andre ventende. Tænk forskellige
behov – lege, samtale, ro (åndelighed). Mange muligheder for at
sidde/ligge.

”Isabella”
•

•
•

Finder frem: Det er tydeligt at se elevatoren, når de skal have
barnevognen med op. ”Skattejagt” for børn viser vej: fodspor,
billeder og andet, der allerede er introduceret i indkaldelsen. Oplev
elsen understøttes af lyde!
Bliver modtaget: …skal der være en skranke? En pædagog/frivillig
tager imod. Også kommunikation i børnehøjde.
Venter: Legetøj, der ikke larmer, giver et roligt miljø. Hvorfor har per
sonalet uniformer på? Kan det virke skræmmende? Husk mad og
drikke! Glas som rumdeler: Skærmer for lyd, ikke for overblik.

”Tage”
•

•
•

Finder frem: Har brug for tryghed og mulighed for personlig kontakt
– måske mulighed for at aftale, at en kontaktperson kan møde
ham med en kørestol. Husk stole undervejs til den dårligt gående –
eller rullende fortov!
Bliver modtaget: Af et levende menneske! Tydelig markering – f.eks.
et hjerte for hjerteafdelingen.
Venter: Gerne i rundkreds med god synlighed til personalet. Gerne
frivillige hjælpere. Fjern hospitalslugten. Farver og grønne planter
giver varme og mindre ”institution”. Brug lyd til at dæmpe (uønsket)
lyd.

Særligt emnet ”lugt” gav anledning til drøftelse. Det vil give problemer for
duftallergikere at introducere nye, kunstige dufte for at dæmpe uønsket
lugt, men konsensus var, at der var et stort potentiale for velbefindende at
have fokus på dette område.
6) Næste møde
Naja orienterede om næste møde d. 8. maj 2014 kl. 17-20 – invitation til
dette møde følger. Tak for et godt møde og på gensyn.
/Naja McNair, projektleder for brugerinddragelsen
Bilag: Dokumentation fra øvelserne samt fortællinger fra brugerne om den
ideelle ankomst.

GRUPPE 1
TAGE
Ældre hjertepatient uden pårørende
til ambulatoriet
Tage skal til hjerte-ambulatoriet for at have tjekket
sin tilstand, nu han “ikke er helt ung længere”. Han
er blevet henvist til hospitalet, fordi hans tal ikke
er så gode.
Det er hans første besøg på ambulatoriet. Han har
før været på Hvidovre Hospital som pårørende,
men det er flere år siden, så han han kender ikke
vejen idag.
Tage er dårligt gående og har sin stok med. Han
kan godt blive lidt konfus og miste orienteringen
nogle gange, men det tager han med et smil. Han
er alene afsted og har taget en taxa til hovedindgangen.
Hjælp Tage videre på sin vej.

Gruppe 1 - deltagere:
1
2
3
4
5

Erling
Inge
Jeanne
Nette
Sidra

Christiansen
Harfot
Meerson
Svensson
Rafique
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GRUPPE 1
HJÆLP TAGE TIL AT FINDE FREM
I ankomsthallen skal Tage finde vej til Hjerteambulatoriet. Brug jeres sanser til at beskrive,
hvordan han nemt, trygt og overskueligt finder vej i
det nye hospital.
Tag en snak i gruppen og udvælg de vigtigste tre
pointer.

POINTER
- Stole undervejs
- Rullende fortov
- Piktogram: “Rødt hjerte” betyder hjerteafdeling
- Brug for tryghed - mulighed for personlig kontakt
- Frivillige hjælpere

Her er et par spørgsmål, der kan inspirere:
Tage oplever/føler:
Hvilke materialer er han i kontakt med?
Hvilken temperatur er der i rummet?
Hvordan har han det i kroppen?
Hvordan er stemningen?
Tage ser på sin vej frem:
Hvilke farver og former møder ham?
Hvordan ser omgivelserne ud?
Hvilke personer er til stede?
Hvilke ting er karakteristiske for omgivelserne?

SE
LUGTE

HØRE

FØLE
SMAGE

MIT HOSPITAL HVIDOVRE
Gruppe 1:
Tage finder frem

GRUPPE 1
HJÆLP TAGE VED SKRANKEN
Tage har fundet Hjerte-ambulatoriets modtagelse
og skranke. Brug jeres sanser til at beskrive,
hvordan de fysiske omgivelser giver ham en rar og
ligeværdig modtagelse.
Tag en snak i gruppen og udvælg de vigtigste tre
pointer.

POINTER
- Indbydende miljø med farver
- “Lydisolering” så man ikke er generet af andres snak
fx. med hvid støj
- Skranke placeret centralt i rummet med mulighed for at sidde

Her er et par spørgsmål, der kan inspirere:
Tage hører:
Hvilke typer lyde kan han høre?
Hvilke stemmer hører han?
Hvilke typer samtaler kan han høre?
Hvordan er lydniveauet?
Hvilken stemning er der?
Tage ser:
Hvilke farver og former ser han?
Hvilken stemning er der?
Hvilken type rum befinder du han sig i?
Hvilke personer er til stede?

SE
HØRE LUGTE
FØLE
SMAGE
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Tage bliver modtaget

GRUPPE 1
HJÆLP TAGE NÅR HAN VENTER

POINTER

Tage skal vente, før det bliver hans tur til at blive
undersøgt i ambulatoriet. Han er træt i benene og
glæder sig til at sidde lidt ned i den korte ventetid.

- Behagelige møbler

Beskriv hvordan Tage via de fysiske omgivelser
oplever ventetiden som behagelig og får mødt
sine behov.

- Grønne planter

Tag en snak i gruppen og udvælg de vigtigste tre
pointer.

- Naturlige dufte

- Tv med nyheder
- Kaffeautomat og rundstykker
- Mulighed for at kunne gå udenfor/tur på gangen

Her er et par spørgsmål, der kan inspirere:

- Overblik over tid

Tage lugter:
Hvor kender han lugtene fra?
Hvor kommer disse lugte fra?
Hvilken stemning skaber lugtene?
Hvordan påvirker lugtene ham?
Tage ser:
Hvilke farver og former ser han?
Hvilken stemning er der?
Hvilken type rum befinder han sig i?
Hvilke personer er til stede?

SE
LUGTE

HØRE
FØLE

SMAGE

MIT HOSPITAL HVIDOVRE
Gruppe 1:
Tage venter

GRUPPE 2
ISABELLA
Barn med flere pårørende til indlæggelse
Isabella er 8 år og skal indlægges på børneafdelingen. Hun har prøvet det flere gange før, fordi hun
har en kronisk tarmsygdom.
Idag er hendes små søskende på 1 og 4 år med,
fordi de ikke kunne blive passet. De plejer ikke at
være med, og mor har også dem at holde styr på
indtil far kommer senere.
Isabella vil gerne holde sin mor i hånden, for selv
om hun har prøvet det før, bliver hun også lidt
bange.
Hjælp Isabella og hendes familie videre på deres
vej.

Gruppe 2 - deltagere:
1
2
3
4
5

Ditte Charlotte Claré
Dorte Flindt-Egebak
Erik
Lynge
Majbritt Grønvad
Sonja Halberg
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GRUPPE 2
HJÆLP ISABELLA TIL AT FINDE FREM

POINTER

Familien har parkeret i p-kælderen under hospitalet og skal finde elevatoren op, så klapvognen kan
komme med.

- Klar markering af elevatorens placering

Brug jeres sanser til at beskrive, hvordan de nemt,
trygt og overskueligt finder vej i det nye hospital.
Tag en snak i gruppen og udvælg de vigtigste tre
pointer.
Her er et par spørgsmål, der kan inspirere:

- Udsugning i parkeringskælder - rar lugt
- Dyr som skilte-vejviser til og i afdelingen
Følg eller find giraffen, der viser vej til børneafdelingen
- Børn beskæftiget med at finde frem
- Markering af indgang til afdelingen med lyd af giraf/billeder

Familien lugter:
Hvor kender de lugtene fra?
Hvor kommer disse lugte fra?
Hvilken stemning skaber lugtene?
Hvordan påvirker lugtene dem?
Familien ser:
Hvilke farver og former møder dem?
Hvilken stemning er der?
Hvilken type rum befinder de sig i?
Hvilke personer er til stede?
Hvilke ting er karakteristiske for rummet?

SE
LUGTE

HØRE
FØLE

SMAGE
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GRUPPE 2
HJÆLP ISABELLA VED SKRANKEN
Isabella og hendes familie har fundet børneafdelingens modtagelse og skranke. Brug jeres sanser
til at beskrive, hvordan de fysiske omgivelser giver
dem en rar og ligeværdig modtagelse, der også er i
øjenhøjde for hele familien.
Tag en snak i gruppen og udvælg de vigtigste tre
pointer.

Her er et par spørgsmål, der kan inspirere:
Familien oplever/føler:
Hvilke materialer er de i kontakt med?
Hvilken temperatur er der i rummet?
Hvordan har de det i kroppen?
Hvordan har de det i rummet?
Familien ser:
Hvilke farver og former ser de?
Hvilken stemning er der?
Hvilken type rum befinder de sig i?
Hvilke personer er til stede?
Hvilke ting er karakteristiske for rummet?

SE
HØRE

LUGTE

FØLE
SMAGE

POINTER
- Indretning i børnehøjde:
Skamler
Skranke
Vandposter
Hjælp med udstyr
Skab plads
- Pædagog der hjælper med børnemodtagelsen
- Alt skal ikke være i børnehøjde:
Indretning
Kommunikation
- Støjdæmpning:
Legetøj der ikke larmer
- Pålædning:
Mere synligt personale

MIT HOSPITAL HVIDOVRE
Gruppe 2
Isabella bliver modtaget

GRUPPE 2
HJÆLP ISABELLA NÅR HUN VENTER
Isabella skal vente lidt før det bliver hendes tur
til at blive undersøgt og indlagt. Beskriv hvordan
familien oplever ventetiden som tryg og behagelig
og får mødt deres forskellige behov.
Tag en snak i gruppen og udvælg de vigtigste tre
pointer.

POINTER
- Gode måder at få ventetiden til at gå på:
Bevæge sig
Få ro
Man skal kunne ligge på en sofa
- Der skal være lyst og roligt
- Skabe til opbevaring af ens eget og værdier

Her er et par spørgsmål, der kan inspirere:

- Opdeling af venterum med glas så man kan holde øje med børn

Familien hører:
Hvilke typer lyde kan de høre?
Hvilke stemmer hører de?
Hvilke typer samtaler kan de høre?
Hvordan er lydniveauet?
Hvilken stemning er der?

- Mulighed for mad og drikke til alle

Familien ser:
Hvilke farver og former ser de?
Hvilken stemning er der?
Hvilken type rum befinder de sig i?
Hvilke personer er til stede?
Hvilke ting er karakteristiske for rummet?

SE
HØRE
FØLE
SMAGE

LUGTE
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Gruppe 2
Isabella venter

GRUPPE 3
DAVID
Voksen selvhenvender med pårørende til
den fælles akutmodtagelse
Idag har David slået sig i ryggen på den byggeplads, hvor han arbejder. Smerten er blevet værre
her til aften. Derfor er han taget på FAM, den
fælles akutmodtagelse på det nye hospital.
David har meget ondt og har derfor bedt sin
kæreste tage med og køre ham afsted i bilen.
Han har taget noget smertestillende og kan selv
gå, men han vil gerne nå hurtigt frem for at blive
undersøgt.
Hjælp David og hans kæreste videre på deres vej.

Gruppe 3 - deltagere:
1
2
3
4
5

Birgitte
Faizan
Lisa
Rikke
Ulla

Holmark
Khan
Kahn
Falck
Henriksen
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GRUPPE 3
HJÆLP DAVID TIL AT FINDE FREM
David og hans kæreste parkerer tæt ved indgangen til FAM. Det er mørkt og sent på aftenen, og
de har ikke været her før.
Brug jeres sanser til at beskrive, hvordan de hurtigt
og overskueligt bliver ledt til FAM indgangen og
modtagelsen i det nye hospital.

POINTER
- Tryg stemning
Farver og lys/lyst
Behagelig atmostære

Tag en snak i gruppen og udvælg de vigtigste tre
pointer.

- Finde vej:
Gule advarselsskilte mod FAM
Spot på indgangen
Lys i P-kælderen
Lyspile mod indgangen (på væg og på underlag)

Her er et par spørgsmål, der kan inspirere:

- Hjælpende personale i P-kælderen

De hører:
Hvilke typer lyde kan de høre?
Hvilke stemmer hører de?
Hvilke typer samtaler kan de høre?
Hvordan er lydniveauet?
Hvilken stemning er der?

- Fuglestemmer i P-kælderen som hvid støj til at dæmpe bilstøj

De ser:
Hvilke farver og former ser de?
Hvilken stemning er der?
Hvilken type rum befinder de sig i?
Hvilke personer er til stede?
Hvilke ting er karakteristiske for omgivelserne?

SE
HØRE
FØLE
SMAGE

LUGTE
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Gruppe 3
David finder frem

GRUPPE 3
HJÆLP DAVID VED SKRANKEN

POINTER

David og hans kæreste har fundet FAMs modtagelse og skranke. Brug jeres sanser til at
beskrive, hvordan de fysiske omgivelser er med til
at giver dem en tryg og hurtig modtagelse.

- Indretning:
Lyst og åbent miljø
Æstetisk indretning
Bløde runde former på vægge og møbler
Diskretionsliste
Venlige og behagelige møbler

Tag en snak i gruppen og udvælg de vigtigste tre
pointer.

De lugter:
Hvor kender de lugtene fra?
Hvor kommer disse lugte fra?
Hvilken stemning skaber lugtene?
Hvordan påvirker lugtene dem?
De ser:
Hvilke farver og former møder dem?
Hvilken stemning er der?
Hvilken type rum befinder de sig i?
Hvilke personer er til stede?
Hvilke ting er karakteristiske for rummet?

HØRE

SE
LUGTE
FØLE
SMAGE

- Stemning:
Ingen hospitalslugt eller kunstige aromaer/dufte
(duftalergikere)
Wellness/hospice-stemning
Ikke-klinisk udtryk
Planter
Hvid støj som naturlyde
- Personale:
Imødekommende personale
Service/hjælpere med synlig markering af beklædning
Tydeligt at aflæse rolle - uniformering (sygeplejerske,
læge mm.)
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GRUPPE 3
HJÆLP DAVID NÅR HAN VENTER
David skal vente et stykke tid, før det bliver hans
tur til at blive undersøgt. Beskriv hvordan de fysiske omgivelser hjælper til at David og hans kæreste
oplever ventetiden som tryg og udholdelig.
Tag en snak i gruppen og udvælg de vigtigste tre
pointer.

POINTER
-Udsmykning
-Afledning
-Behagelige møbler
-Hvad kan man foretage sig - playstation mm.
- Behagelige og rolige lyde

De oplever/føler
Hvilke materialer er de i kontakt med?
Hvilken temperatur er der i rummet?
Hvordan har de det i kroppen?
Hvordan har din krop det i rummet?

- Spirituelt rum
- Tæt på personale - personale til stede
- Lidt afstand mellem stolene
- Rum i rummet - forskellige områder i venteværelset

De ser:
Hvilke farver og former møder dem?
Hvilken stemning er der?
Hvilken type rum befinder de sig i?
Hvilke personer er til stede?
Hvilke ting er karakteristiske for rummet?

SE
LUGTE

HØRE

FØLE
SMAGE

- Automater med mad/drikke

MIT HOSPITAL HVIDOVRE
Gruppe 3
David venter

