MIT HOSPITAL HVIDOVRE
Referat
Konceptet dagkirurgi
Møde d. 30. september 2014 kl. 16.45 - 19.45
1) Velkomst og introduktion v/Naja McNair
Naja bød velkommen til dette fjerde 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. Aftenen bød på en rundvisning i det nyrenoverede Dagkirurgisk Afdeling
med efterfølgende paneldrøftelse og opsamling af brugernes erfaringer.
Herefter blev panelet orienteret om status for planlægningen af byggeriet
og forventningerne til den videre brugerdialog i efteråret.
2) Rundvisning i Dagkirugisk Afdeling v/ Overlæge Billy Kristensen og
Arkitekt Jette Sommer Poulsen
Billy og Jette tog panelet på rundtur i det nyrenoverede afsnit, hvor patienter bliver opereret og sendt hjem samme dag. Der blev fortalt om nye
arbejdsrutiner, måder at byde patienter velkommen, tilrette i behandlingen
og at vågne op på og om arkitektoniske og kunstneriske aspekter, der får
sanserne i spil og giver velvære.
Eksempler var et særligt akustisk miljø, naturmotiver i indretningen og udkig til haven, lys, der simulerer dagslys fra eksempelvis “ovenlys”-lamper og
positiv musik på gange og på operationsstuer, hvor det er dokumenteret at
have en smertelindrende effekt.
På den tekniske front kunne et selvbetjeningpanel i venteområdet fortælle
om den ventede operation på ni sprog, og der var opvågningsstole frem for
almindelige hospitalssenge til de opererede patienter.
Eksemper på nye arbejdsgange i afdelingen var bl.a. rotation af plejeper-

sonalet, så alle kom godt omkring i afdelingen. Man har også indført, at
kirurgen selv kommer ud og hilser på inden operation. Det giver patienten
mulighed for en tryg og afslappet velkomst.
Effekterne er veldokumenterede. Efter indretningen har man bl.a. oplevet
30% flere positive henvendelser end før. Man er også åben for nye tiltag og
er i øjeblikket ved at undersøge, hvor vidt man til visse operationer kan und
lade hospitalstøj til patienten, da det fører til mere velvære og tryghed hos
den enkelte at kunne beholde sit eget på
Formålet med rundvisningen var at give panelet mulighed for, med egne
øjne at drage sig erfaringer med, hvordan man også kan indrette på hospitaler og derved sætte tanker igang til inspiration til det nye hospital.
3) Opsamling i plenum
Et fællestræk var fornemmelsen af at man “glemte, at man var på et
hospital”. Det blev af panelet opfattet som et positivt træk, da det gav
en afslappet og tryg stemning. Samtidig var der også en udfordring i at få
indrettet, så alle patienttypers behov blev imødegået.
Et udpluk af panelets kommentarer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Loungestemning lader en glemme, at man “venter”
Der er “hvidt på den fede måde”, dvs. rart og rydeligt -ikke rodet eller
sterilt
TV/fjernsyn skal benyttes med optanke og kunne vælges til/fra
Væk med det skriftlige materiale/opslagstavler
Venteområdet mellem venflon-station og operation er et unødvendigt
trin, hvor man ryger lidt ud af “mode”
Der er fokus på at patienter mødes -det er afgørende for oplevelsen
som patient, da det giver tryghed
Skrankens placering er logisk -men det at blive mødt er vigtigere
Stedet er ikke indrettet for børn -akvariet er ikke nok
Åbenhed kan værefor meget- det må være utrygt at sidde og vente

•
•
•
•
•

med hospitals-tøj på, når man er delvist til skue for de andre ventende
Musikken er godt -det samme er udsigten ud til natur
Venteværelset var kedeligt ifm. farver og virkede dystert
Savner diskretion ved indtjekning med cpr-nr og ved situationer som
lægning af venflon
Ønsker differentiering i forhold til behov
Akvariet virker - kunne placeres højere, så flere kan se det

4) Præsentation af byggeprogram og den videre proces v/Naja McNair
Byggeprogrammet blev præsenteret. Det indeholder den overordede
hovedstruktur, disponering samt krav og funktioner, som på nuværende
tidspunkt er blevet besluttet. De skal være en rettesnor gennem de følgende faser i byggeriet, så vi sikrer os, at vi bygger det, vi har aftalt. Inputs
til byggeprogrammet er bl.a. kommet frem via bidragene fra panelet.
Naja orienterede også om opsamlingen på panelets arbejde i det forgangne år. Hun udleverede en pjece til panelet, hvor de kunne læse om
hovedkonklusionerne, evalueringen og hensigter for den videre inddragelse
af panelet.
Panelet blev orienteret om den videre brugerinddragelse, og der blev
udvalgt repræsentanter fra panelet, der har lyst til at deltage i brugerdialogen med medarbejderne i efteråret. Her skal vi bla. se på, hvordan
patientværelset, undersøgelses/behandlingsrum og vagtstationer kan
blive indrettet, herunder i mock up.
5) Afrunding
På næste møde i panelet vil vi bl.a. høre mere om erfaringerne fra deltagelsen i medarbejdernes brugerdialog. Mødet vil blive i ultimo januar/2015. En nærmere dato følger.
/Naja McNair, projektleder for brugerinddragelsen

