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Brugergrupperne for pilotprojektet
		Patient-pårørende-panelet

”

Patienterne er
projektets omdrejningspunkt

”

Nyt Hospital Hvidovre

Nye patientværelser
og patientmodtagelser
4-sengsstuer ombygges til 1-2 sengs patientvenlige værelser og der
bygges en ny imødekommende og synlig patientmodtagelse.
På afdeling 426, Barselsafdelingen, er der udført et pilotprojekt, hvor de
nye omgivelser bliver testet.

Ny
patientmodtagelse
Patientmodtagelsen er udformet med
stor vægt på, hvordan personalet
møder og omgås patienterne.

Sekretariatet er ”onstage”, hvor
personalet reagerer på henvendelser
ved skranken.

Vagtrum

Vagtrummet er placeret centralt, og
er synligt fra modtagelsesskranken
Personalet er delvist synligt fra
gangen, men kan arbejde uforstyrret.
Hvis man ankommer til afdelingen,
efter sekretariatet er lukket, vil det
stadig være nemt at se, hvor man kan
henvende sig.

		FØR
EFTER

Der er desuden mulighed for at
prioritere et pauserum i afdelingen,
hvor det er muligt at være ”offstage”.

Før var afdelingen meget lukket og
patientmodtagelsen var placeret et
stykke inde på afdelingen
Efter - Indgangspartiet er åbent og
patientmodtagelsen er synlig
allerede udenfor afdelingen.

Store glaspartier gør området lyst
og imødekommende. Personalet
bliver mere synligt, så alle ved, hvor
man skal henvende sig - både ved
ankomst og under indlæggelsen.
Det skaber tryghed og bedre kontakt
mellem patienter og personale.
Personalet har udsyn til afdelingen
og bedre overblik over hvad der
foregår.

Vagtrum

Tagterrassen og opholdsstuen, er
patienternes frirum fra hvide kitler
og blodprøver.
Her er mulighed for afslapning og
adspredelse, samt let adgang til frisk
luft, dagslys og udsyn til taghaverne.

Nye
patientværelser
Patientværelserne er først og fremmest
patientens rum, hvor man skal føle sig
tryg.

Hygiejnen er optimeret. Blandt
andet ved at:
- Håndvasken er placeret ved
indgangen til patientværelset, så man
let kan vaske hænder og spritte af ved
ankomst og afgang fra stuen.
- Værelset kan opdeles ved hjælp
af en foldevæg, som er let at holde
ren. Foldevæggen er gemt væk i
trævæggen, når den ikke bruges.
Patientskabene er placeret tæt
ved sengen, så patienterne ikke skal
forstyrre den anden patient for at få
sine ting.

EFTER

”

Torben Mogensen, Vicedirektør

Fra sengen kan man både se ud på
gangen og ud til det fri.
Materialer og farver er afdæmpede,
og balancerer mellem det kliniske
hvide ”her er du i gode hænder” og
det varme, ”hjemlige” træ.

Patientens skærm giver mulighed
for adspredelse, f.eks. tv og internet.
Desuden kan man bestille mad og
styre lyset, samt afskærmningen
herfra.

FØR
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Vi har
patientsikkerhed og
hygiejne i fokus.

Badeværelse med bedre arbejdsforhold for personalet og større værdighed for patienterne. Patienternes
selvhjulpenhed understøttes ved,
at toilettet kan hæve-sænke og ved,
at man kan nå rundt fra håndtag til
håndtag og finde støtte.

”

Man ligger og kigger
uafbrudt på døren og
venter på næste gang der
sker noget.

Vinduet mod gangen giver udsyn
til personalets færden og livet på
afdelingen.
Personalet får samtidig mulighed for
at se patienterne på de patientstuer
de går forbi, hvilket giver personalet
et bedre overblik og øger trygheden
under indlæggelsen.
Hvis man har behov for
afskærmning, kan vinduet gøres
mat ved et tryk på patientskærmen imens man sidder i sengen.
Udsyn

”

Patient, Patient-pårørende-panelet

Fleksibilitet

Afskærmet

1 patient

Toilettet kan højdejusteres så det
passer i højden til både høje og lave
personer. Siddehøjden kan justeres
fra 41 til 61 cm.
Patienten kan blive mere selvhjulpen, da toilettet kan hæve-sænke
imens patienten sidder på det.
Hermed hjælpes patienten til at
komme op at stå, uden personalet
skal hjælpe til.

2 patienter

Toilettet kan klare en belastning på
500 kg.
Hjælp til selvhjælp

Almindelig toiletfunktion

Siddehøjde 61 cm

Siddehøjde 41 cm
1 bariatrisk patient
Pårørendebriksen kan benyttes til
en overnattende pårørende, eller som
ekstra siddepladser.
Hvis patientværelset anvendes af to
patienter kan briksen let og hurtigt
klappes helt eller delvist op, så der
er plads til eksempelvis lænestol og
patientbehandling.

Patientværelserne fungerer som
udgangspunkt som enestuer med god
plads til en overnattende pårørende.
Patientværelset kan også bruges som
dobbeltstuer, hvor der er mulighed
for sociale relationer med en anden
patient. Dette giver ligeledes stor
fleksibilitet i forhold til antal
indlagte. Rummet opdeles ved hjælp
af foldevæggen.
Funktionsvæggen opsættes også på
de lidt større bariatriværelser, således
at dette også kan benyttes til 1 eller 2
patienter, som de øvrige stuer.

Hvidovre Hospital har i dag
1-sengs-, 2-sengs- og 4-sengsstuer
på sengeafdelingerne, og
patientmodtagelserne er placeret
forskellige steder i afdelingerne.

Princip for ombygningerne
Her vist på én sengebygning
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Efter ombygningen vil alle de
ombyggede sengeafdelinger have nye
patientmodtagelser ved indgangen
til afdelingen og alle sengestuer vil
være enten 1-sengs- eller 1-2- sengs
patientværelser.
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Nye patientværelser
Nye bariatriværelser
Nye vagtrum
Nye patientmodtagelser
Nye opholdsrum
og tagterrasse
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Den maksimale sengekapacitet vil
være uændret.
På 2. sengeetage bygges
nye opholdsområder ved
patientmodtagelserne, med udgang
til nye tagterrasser.
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Der vil blive ombygget i alle
afdelinger, dog undtaget
Infektionsmedicinsk afdeling.

Torben Ø. Pedersen, Hospitalsdirektør

Omfang af
ombygningerne

OMBYGNING AF 4-SENGSSTUER TIL 1-2 SENGSSTUER SIMPEL

Ombygning med inddragelse af de store skyllerum

De nye patientværelser bygges der,
hvor der i dag ligger 4-sengsstuer.
To gamle 4-sengsstuer og et
skyllerum ombygges til 4 nye
patientværelser med tilhørede
badeværelser.
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Efter ombygningen af
4-sengsstuer til 1-2 sengs
patientværelser, er
Hvidovre Hospital meget
fleksibelt.

GANG

Hvidovre Hospital
Luftfoto

I starten af 2015 kommenteres og
testes projektet af brugerene.
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Patient-pårørende-panelet har
besøgt de nye patientværelser, og
givet deres input til, hvordan de
bliver endnu bedre.

1
1

1
3

Alle sengeafdelinger bliver ligeledes
inddraget, bl.a. inviteres til åbent
hus arrangerement primo 2015.
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Brugernes input indsamles og
koordineres med henblik på at
tilrette forskellige detaljer, inden
ombygningen starter senere i 2015.
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Patient-pårørende-panelet ser på patientværelserne

Pilotprojektet er gennemført
med stor succes, og blev indviet i
december 2014. Dermed er der skabt
en prototype for de kommende
ombygninger.
Pilotprojektet er udviklet i
samarbejde med brugergrupper fra
barselsafdelingen og tværgående
funktioner.

Projektet udføres i 3 etaper:

Undervejs har brugerne blandt andet
været på studietur i Jylland og testet
badeværelsesindretningen i en 1:1
mockup.

Etape 1 - 2015-2016
Etape 2 - 2016-2019
Etape 3 - 2019-2020
Vi bygger imens vi er i drift!

Mockup af badeværelser

Etaperne opdeles yderligere, for at
kunne bygge imens vi er i drift.
Alle 4-sengsstuer på en langside
ombygges på en gang. Samtidig
ombygges den tilsvarende langside
på etagen ovenover/nedenunder.
Mange installationer - vand, luftarter
og strøm - føres lodret i bygningen,
og håndværkerne har derfor behov
for adgang til rummene nedenunder
der hvor vi bygger. Ved at bygge de to
langsider over hinanden, forstyrrer vi
mindst muligt, og generne mindskes
for både patienter og personale.

Tidsplan og
process
På studietur til Jylland

