MIT HOSPITAL HVIDOVRE
Referat
En dag i ambulatoriet
Møde d. 8. maj 2014 kl. 17.00 - 20.00

1) Velkomst og introduktion v/Naja McNair
Naja bød velkommen til dette tredje 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. Aftenens tema var ”Nudging – en dag i ambulatoriet”.
2) Introduktion til nudging-tilgangen v/Karsten Schmidt
Karsten introducerede de fire faser i nudge-tilgangen: Problemidentifikation, diagnose, løsning og test. Faserne blev gennemgået ud fra en case,
hvor nudging-tilgangen blev anvendt til at nudge mennesker til at ryge
mindre i ryge-forbudt zoner foran terminalerne i Københavns Lufthavn.
Ved blandt andet at ændre på skiltning inde i terminalen og på omgivelserne udenfor, blev rygere nudget til at ryge mindre i rygning forbudtzoner. Karsten påpegede ligheder mellem det at ændre omgivelserne i
lufthavnen, og det at ændre omgivelserne i konsultationsrum på et hospital.
3) Gruppeøvelse i konsultationsrum
Deltagerne blev fordelt i tre grupper. Hver gruppe tog udgangspunkt i en
persona, der skulle undersøges i et konsultationsrum: en ældre hjertepatient ”Tage”, barnet ”Isabella” samt akutpatienten ”David”.
I virkelige rammer i hospitalets gastroambulatorium fik grupperne mulighed
for at prøve deres ideer og erfaing af i 1:1. I hvert sit konsultationsrum
blev grupperne bedt om at tænke over, hvordan deres persona kunne få

en optimal oplevelse i konsultationsrummet. Fokus var på tre situationer:
samtale med læge, omklædning og undersøgelse på leje.
4) Præsentation i plenum
Deltagerne præsenterede deres overvejelser via plancher. Samlet set herskede der enighed om, at det er vigtigt for alle tre personaer, og i det hele
taget for alle patienter – at konsultationsrummet er præget af følgende
nøgleord:
•

Zoneinddeling
Opdeling af rummet efter funktion, så samtalen med personalet
er det første man møder nærmest indgangen, og omklædning og
leje er fordelt længere inde i rummet.

•

Tryghed
Dels i form af total afskærmning i forbindelse med omklædning,
solid og faldsikker indretning og inventar, og desuden i form af, at
udstyr, der kan virke skræmmende, kan holdes skjult eller være
dækket til, indtil det evt.tages i brug.

•

Fleksibilitet
Computere, borde og stole skal kunne flyttes rundt, så de kan bruges, når det er relevant.

•

Ligeværd
Rundt bord til konsultation. Samme type af stole til både personale, patienter og pårørende.

•

Genkendelighed
Farven på patientens stol kan være den samme som i venteværelset, så patienten ikke er tvivl om, hvor vedkommende skal sidde.

•

Børnevenlighed
Børn har brug for ekstra tryghed. Derfor vil tapet og billeder, som
børn kan lide, være fordrende.

5) Afrunding
På vegne af hospitalet sagde Naja stor tak til deltagerne i panelet for deres
bidrag, og der blev uddelt en lille gave fra hospitalet. De deltagere, der
ikke var til stede, har fået gaven tilsendt med posten. Samtidig udfyldte
deltagerne et evalueringsskema. Erfaringerne herfra vil blive brugt til at
planlægge det videre forløb for panelets arbejde over det næste år.
Næste møde i panelet er torsdag d. 18. september 2014 kl. 17-20. Info
herom følger.
/Naja McNair, projektleder for brugerinddragelsen
Bilag: Gruppeopgaver og dokumentation fra øvelserne.

GRUPPE 1
TAGE
Ældre hjertepatient uden pårørende
til ambulatoriet
Tage er ankommet til hjerte-ambulatoriet, hvor han
skal 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.
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 idag.
Fra venteværelset bliver Tage bliver kaldt ind til
konsultation. Hjælp Tage videre på sin vej i ambulatoriet.
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GRUPPE 1
HJÆLP TAGE I AMBULATORIET
Hvordan er de fysiske rammer med til at give Tage
en god oplevelse, når han i konsultationsrummet
bliver modtaget af lægen, skal klæde sig af, og
skal ned at ligge for at blive undersøgt?
Tag en snak i gruppen, prøv det af i konsultationsrummet, hvor I befinder jer - og sæt møbler og
kommentarer på planchen.
MODTAGELSE
Forestil dig, at du er Tage og bliver modtaget af lægen.
Hvordan vil du helst have at samtalen med lægen skal
foregå?
- Hvor skal skrivebordet stå?
- Hvor skal computerskærmen stå?
- Hvor skal stolen, som du sidder på, være?
- Hvor skal evt. pårørende opholde sig?
AFKLÆDNING
Forestil dig, at du derefter skal klæde dig af for at lægen kan undersøge dig. Under forudsætning af, at det
skal foregå i dette rum:
- Hvordan og hvor skal det foregå?
- Hvor skal evt. pårørende opholde sig?
UNDERSØGELSE
Forestil dig, at du derefter bliver undersøgt af lægen.
- Hvor foretrækker du, at undersøgelseslejet skal stå?
- Hvor skal evt. pårørende opholde sig?
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GRUPPE 1
TAGE

Lægens bord er placeret så
lægen har øjenkontakt når
patienten kommer. Stol er
placeret så patienten kan
følge med på skærmen.
Taburet til pårørende

Det er klart at
foretrække at der er
et seperat
omklædningsrum

Fuld afskærmning evt.
skærm/gardin der skal være
trukket for ved ankomst, så
rummet kan deles i 3. Ikke
hvidt og sterilt men varme
farver

Afskærming grundet
manglende privatliv.
Afskærming vigtig ved
ankomst grundet rodet
lokale.

GRUPPE 2
ISABELLA
Indlagt barn med pårørende
Isabella er 8 år og er indlagt på børneafdelingen.
Hun har prøvet det flere gange før, fordi hun har en
kronisk tarmsygdom. Nu er hun på vej til at blive
undersøgt i ambulatoriet.
Hendes mor er taget med hende til undersøgelsen. Isabella vil gerne holde hende i hånden, for
selv om hun før har prøvet at tale med lægen og
blive undersøgt, bliver hun også lidt bange.
Fra venteværelset bliver Isabella kaldt ind til konsultation. Hjælp hende og hendes mor videre på
vej i ambulatoriet.
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GRUPPE 2
HJÆLP ISABELLA I AMBULATORIET
Hvordan er de fysiske rammer med til at give
Isabella og hendes mor en god oplevelse, når de
i konsultationsrummet bliver modtaget af lægen,
Isabella skal klæde sig af og skal ned at ligge for at
blive undersøgt?
Tag en snak i gruppen, prøv det af i konsultationsrummet, hvor I befinder jer - og sæt møbler og
kommentarer på planchen.
MODTAGELSE
Forestil dig, at du er Isabella og bliver modtaget af lægen. Hvordan vil du helst have, at samtalen med lægen
skal foregå?
- Hvor skal skrivebordet stå?
- Hvor skal computerskærmen stå?
- Hvor skal stolen, som du sidder på, være?
- Hvor skal din mor opholde sig?
AFKLÆDNING
Forestil dig, at du derefter skal klæde dig af for at lægen kan undersøge dig. Under forudsætning af, at det
skal foregå i dette rum:
- Hvordan og hvor skal det foregå?
- Hvor skal din mor opholde sig?
UNDERSØGELSE
Forestil dig, at du derefter bliver undersøgt af lægen.
- Hvor foretrækker du, at undersøgelseslejet skal stå?
- Hvor skal din mor opholde sig?
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ISABELLA

Noget børneagtigt på
væggene. Tapet eller
børnebilleder=tryghed, to,
imødekommenhed

Afskærme: “modtagelse” og
“leje”,
“konsultation” og “undersøgelse”
Ingen synlige instrumenter
Nuværende afskærmning
utilstækkelig.
Boks foreslås til
omklædning (flytbar)

Rulleborde, skabe med
mere skal være lukkede.
Åbne hylder skaber uro
Vinduer: Tydelig afskærmning.
Gardin/persienner.
Minus indsyn

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.
Fra venteværelset bliver David og hans kæreste
kaldt ind til konsultation. Hjælp dem videre på
deres vej i ambulatoriet.
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GRUPPE 3
HJÆLP DAVID I AMBULATORIET
Hvordan er de fysiske rammer med til at give
David og hans kæreste en god oplevelse, når de
i konsultationsrummet bliver modtaget af lægen,
han skal klæde sig af, og skal ned at ligge for at
blive undersøgt?
Tag en snak i gruppen, prøv det af i konsultationsrummet, hvor I befinder jer - og sæt møbler og
kommentarer på planchen.
MODTAGELSE
Forestil dig, at du er David og bliver modtaget af lægen.
Hvordan vil du helst have, at samtalen med lægen skal
foregå?
- Hvor skal skrivebordet stå?
- Hvor skal computerskærmen stå?
- Hvor skal stolen, som du sidder på, være?
- Hvor skal din kæreste opholde sig?
AFKLÆDNING
Forestil dig, at du derefter skal klæde dig af for at lægen kan undersøge dig. Under forudsætning af, at det
skal foregå i dette rum:
- Hvordan og hvor skal det foregå?
- Hvor skal din kæreste opholde sig?
UNDERSØGELSE
Forestil dig, at du derefter bliver undersøgt af lægen.
- Hvor foretrækker du, at undersøgelseslejet skal stå?
- Hvor skal din kæreste opholde sig?
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GRUPPE 3
DAVID

Ens stole: Patienten skal
ikke være i tvivl om h
hvor
han skal sidde

Computere: Bærbare på
rulleborde, så de kan bruges hvor
det passer bedst i situationen.
Personale skal ikke kunne gemme
sig bag dem

Bord: Rundt med hjul.
Sammenklappeligt.
Fordi: Patient (ikke læge)
i centrum. Hvis mange
pårørende kan det flyttes
Farver på stole: Gerne de
samme som i
venteværelse=Tryghed

Mobile skærmvægge.
Skjuler aflædning.
Giver ro til at komme op
på lejet
Vask til læge

Vask til patient

Lejet på skrå så der ikke er
indsyn fra døren eller vinduer

Indsyn fra vinduer skal
undgås med rullegardin eller
lignende

Nøgleord:
Fleksibilitet
Mobilitet

