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Forord
Vi har på Hospitalsenheden Vest de sidste par år arbejdet
med æstetik og stemning, for at skabe ånd og atmosfære
på hospitalet, til gavn for både patienter og personale.

og indsigt i de problemstillinger og løsninger, der går på
tværs af evidensbaseret viden, brugernes oplevelser og
hverdagen hos personalet.

Så da fødeafdelingen i januar 2015 slog dørene op til
“Fremtidens Fødemiljø”, der gav nybagte forældre
mulighed for at designe deres fødestue efter netop deres
ønsker, var interessen overvældende. Og de efterfølgende
tilbagemeldinger fra både fødende par og personale har
været ligeså overvældende.

Pjecen præsenterer dels konkrete forslag, der kan
implementeres direkte i en konkret udformning af
eksisterende stuer, dels forslag der kan indgå i langsigtede
strategier for nye barselsafsnit samt i videreudviklingen af
koncepter til andre hospitalsafsnit.

Derfor mener vi, at muligheden for foranderlige og
individuelt tilpassede rum skal være muligt for flere
patienter på hospitalerne.
Dette blev udmøntet i projektet ‘den interaktive
patientstue’, der i første omgang afprøves på
vores barselsafdeling. Målet med projektet er at
udvikle en patientstue, der kan optimere patientens
indlæggelsesforløb, så patienterne oplever øget
involvering, egenkontrol og øgede handlemuligheder til at
håndtere situationen.
Denne pjece er en afrapportering af projektet ‘den
interaktive patientstue’. Pjecen skal give inspiration til
4

Projektet er udført i et samarbejde mellem føde- og
barselsafdelingen, Hospitalsenheden Vest i
Herning, virksomhederne MODOS, Zen Spaces og
European House of Beds og MedTech Innovation
Consortium(MTIC), samt forskere fra Arbejdsmedicinsk
klinik, Hospitalsenheden Vest samt UC SYDs
Forskningsafdeling.
Ida Götke
Sygeplejefaglig Direktør
Hospitalsenheden Vest, Herning
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“Hospitalsbyggeriet er en
chance for at prøve at tænke
nyt, som vi ikke får igen...”
Nye hospitalsbyggerier giver anledning til at gentænke og udforske rummets
betydning for patienter og pårørendes forløb og oplevelser.
Målet er at optimere patientens indlæggelsesforløb ved hjælp af
tryghedsskabende elementer, øget involvering og øgede handlemuligheder til at
håndtere situationen.

Ann Fogsgaard,
Chefjordemoder,
Hospitalsenheden Vest
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Vision
At skabe verdens bedste patientstuer,
der sætter nye standarder for,
hvordan mennesker interagerer med
og oplever rum der tager afsæt i det
pågældende menneskes behov.
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Baggrund
& teori
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Rums indretning har stor betydning for de mennesker,
der bruger det. På samme måde har patientstuer stor
betydning for de patienter der bruger dem. Dette
understreger kvalitets – og udviklingsjordmoder på
Hospitalsenheden Vest Henriette Svenstrup vigtigheden
af i forhold til føde- og barselsafdelingen: ”Vi ved rent
fagligt, at der er forhold ved de traditionelle rammer, der
direkte modarbejder et godt forløb”.
Chefjordemoder på Hospitalsenheden Vest, Ann
Fogsgaard forklarer også, hvordan det at få et barn
ændrede sig, da fødsel og barsel blev et anliggende på
hospitalet: ”Da vi i 1970’erne flyttede fødslerne fra
hjemmet til sygehusenes fødeafdelinger, flyttede vi
samtidig fødslerne til et hospitaliseret miljø med alt, hvad
det indebærer. Der blev fokus på øget sikkerhed, men man
mistede også noget. Den tryghed og ro, der knyttede sig til
det hjemlige miljø og som vi i dag ved, er utrolig vigtig for
den tidlige familiedannelse, fik vi ikke med. Da vi begyndte
at tænke nærmere over det, blev vi hurtigt enige om, at det
måtte kunne gøres bedre!”

I forhold til dannelsen af hormonet oxytocin har den
svenske forsker Kerstin Moberg eksempelvis påvist, at
det bliver påvirket positivt, hvis mennesket føler sig rolig,
afslappet og trygt.
Henriette forklarer endvidere, hvordan farens rolle også
har forandret sig i familiedannelsen, til at tage en meget
mere aktiv rolle end tidligere: ”Vi ved, at farens aktive
deltagelse i den første periode, rent faktisk betyder
noget for den lille nyfødtes senere trivsel og for farens
eget engagement i det tidlige forældreskab. Det blev
reduceret, da vi i sin tid rykkede fødslerne fra hjemmet
til hospitalerne.”Så udfordringen er, at der historisk set
er blevet skabt nogle kliniske rammer omkring fødsler og
barselsophold, som er kontraproduktive i forhold til det,
som vi ved yder de optimale rammer for nybagte forældre,
nemlig rum der skal styrke forældrenes tryghed, ro og
handlemuligheder.

Derfor har vi, for at få den rette indsigt og viden om,
hvad en interaktiv patientstue bør indeholde og hvad
det betyder for patienter og personale, i dette projekt
valgt barselsafsnittet som udviklings- og testafsnit,
idet afdelingen allerede har erfaring fra udviklingen af
”Fremtidens fødemiljø”.
Der eksisterer en omfattende viden om helbredende
arkitektur, som tager udgangspunkt i, at æstetik og fysiske
omgivelser direkte og indirekte påvirker menneskers
krop, psyke og velbefindende. Forskningen peger også på,
at det er vigtigt, at miljøet er tryghedsskabende, hvilket
de traditionelle patientstuer ikke har fokus på. På de
traditionelle stuer på barselsgangen får den nybagte mor
en hospitalsseng at ligge i - og far får en gæsteseng et
andet sted i rummet og de kliniske indtryk fra ilt, sug og
remedier er allestedsnærværende. Som chefjordemoder
Ann Fogsgaard påpeger om disse rum: ”Vi har ikke
formået at skabe et miljø, der booster den naturlige
dannelse af oxytocin.” Og netop oxytocin er et vigtigt
hormon, der bl.a. har betydning for følelsen af velvære
hos forældre og barn, og helt konkret bidrager til at
mælken løber til hos moderen i forbindelse med amning.
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Sikkerhed,
atmosfære
og relationer
I udformningen af nye rum på hospitaler er der behov for
at nytænke, hvad der skaber tryghed og værdi for patienter og brugere. På Hospitalsenheden Vest anskuer
vi trygheden som en taburet, stående på tre ben, der komplimenterer hinanden. Ingen af de tre ben kan undværes i
bestræbelserne på at skabe det unikke hospital.
Sikkerhed er højt prioriteret - derfor skal der nødvendigvis være de fornødne rammer for at handle sufficient i
alle situationer.
Relationer handler om, at det bl.a. er den menneskelige kontakt og nærvær, der er med til at skabe tryghed,
kendskab, og fortrolighed, også i uvante situationer. Det
betyder noget, hvordan patienter mødes af personalet og
involveres.
Atmosfæren udgør det tredje ben i taburetten og er
forholdsvis nyopdaget som element i at skabe tryghed for
hospitalspatienter. Atmosfæren handler bl.a. om, at der
skabes rum og rammer, hvor patienter kan føles sig trygge
og afslappede. Men det handler om mere end interiør og
10

design - det handler om stemninger, og at der er ro til det
enkelte menneske.
Netop disse tre elementer er det bærende fundament i
udviklingen af den interaktive patientstue.
Innovationsprojektet har involveret en alsidighed af kreative aktører, der har bidraget til at omdanne en traditionel
patientstue til et rum, der i højere grad styrker oplevelsen
af tryghed og giver de bedste forudsætninger for at kunne
finde ro og afslapning.
Inspireret af viden om atmosfæreskabende virkemidler og
evidens-baseret design giver den interaktive patientstue
mulighed for at projicere stemningsskabende billeder op
på en væg – og overlader det til forældrene at vælge lige
de stemninger, der passer dem bedst. Afdelingen tilstræber, at patienterne skal være aktører i eget forløb, og
dette understøttes af rummets indretning og elementer.

Sikkerhed

Atmosfære

Relationer

11

Den traditionelle
Patientstue

”Vi er udfordret af, at vi
historisk set har skabt nogle
kliniske rammer omkring fødsler
og barselsophold på hospitalet,
som er kontraproduktive
i forhold til, at vi ønsker
forældrene kan føle sig
kompetente og styrket i troen
på at kunne selv.”
Lotte Thrige
Vicechefjordemoder svangre-barsel
Hospitalsenheden Vest
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Den interaktive
Patientstue

Fotograf:
Charlotte Ranneries
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Autonomi,
kompetence og
forbundethed
De psykologiske grundbehov for at skabe optimal trivsel
hos mennesket er, ifølge psykologerne Ryan og Deci,
kendetegnet ved behovet for autonomi, kompetence og
forbundethed. Med udgangspunkt i denne psykologisk
motivationsteori, har vi i udviklingen af patientstuen
tilstræbt en indretning, som understøtter rummets
indflydelse på de nybagte forældres indlæggelsesforløb.
Autonomi betyder i praksis, at man har fornemmelsen af
at være i førersædet eller have styr på situationen, fx. ved at
man har valgmuligheder.
Kompetence karakteriserer en fornemmelse af at kunne
handle virkningsfuldt og have troen på egne evner.
Forbundethed handler om at føle sig støttet af vigtige
omsorgspersoner, dvs. at individet har behov for at føle sig
respekteret og opleve, at centrale personer drager omsorg
for en og inddrager én i videst muligt omfang.
Kerneopgaven på hospitalets barselsafsnit er at øge de
nybagte forældres autonomi, kompetence og
forbundethed, hvilket i praksis kommer til udtryk ved at
styrke forældrenes tro på at kunne selv, deres involvering
og handlemuligheder til at kunne håndtere situationen som
ny familie med støtte fra personalet.
Intentionen er at skabe et rum, hvor forældrene selv
designer rummet efter, hvordan det føles mest behageligt
for dem. Rummet understøtter, at der er plads til begge
forældre, det inspirer dem til at gøre det, de gerne vil og
skal som nybagte forældre. Desuden har de let adgang til
information, der kan støtte dem i deres nye hverdag og
rytme.
14

Autonomi
Mulighed for selv at vælge
Individuelt råderum
Fælles om opgaven

Kompetence
Fornemmelse af at kunne handle virkningsfuldt
Rammer, der understøtter troen på egne evner

Forbundethed
Interaktion med vigtige omsorgspersoner
At føle sig ligeværdig og respekteret
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Projektaktiviteter
1. Afdækning af idéer og behov
For at skabe nye ideer og afdække essentielle behov
afholdt afdelingen to workshops. Den første workshop
havde fokus på indretning og design af patientstuer, hvor
kreativitet, design, stemning og æstetik blev undersøgt
og diskuteret af bl.a. en professor i design, en forsker
i atmosfære, IT-studerende med speciale i interaktive
rum, en antropolog, en scenograf og en hotelejer. Anden
workshop bestod af brugere og personale.
De to workshops var med til at definere udformningen
af rummet. Målet blev at skabe et rum, der genererer
fornemmelsen af ro og tryghed, bringer naturen ind,
bruger møbler, der opleves som hjemlige og at sikre, at der
er plads til hele familien.
Målet er desuden at skabe et rum, der er foranderligt - og
som kan ændres og personliggøres af de mennesker, der
opholder sig i rummet. Ligeledes at skabe et rum, der giver
forældrene handlemuligheder og styrker dem i at kunne
klare opgaven.
2. Etablering af stuen
Der blev indrettet en test-stue på barselsafsnittet på
Hospitalsenheden Vest. Der var behov for at udvikle nye
innovative løsninger til rummet, så der blev produceret
stemnings-musik og en dobbeltseng til forældrene.
Ligeledes blev der skabt mulighed for at styre lyset, så det
understøtter stemningen på stuen. Dette design skulle
bidrage til forældrenes oplevelse af at kunne tilpasse
rummet til deres og barnets behov og skabe den stemning
og følelse, de måtte have behov for.
16
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3. Prøvning og identificering af fremtidige
udviklingszoner
Test-stuen, som er indrettet på hospitalet, er testet af forældre
og personale, idet stuen har været i brug på lige fod som
afdelingens traditionelle stuer. Ved at tage rummet i brug, får
vi forståelse for hvordan det fungerer i praksis. Både i forhold
til oplevelsen og følelsen
af rummet og den påvirkning, det har på, hvordan der
handles og ageres i rummet. Vores overvejelser er løbende
om stuen opfylder behovene og indretningen er den rette.
Foruden den daglige brug af rummet, er der målt på de
kommende forældres ’førstehåndsindtryk’ af rummet ved
hjælp fra spørgeskemaer og neuroscience målemetoder, der
gennem huden måler følelsmæssige reaktioner. Denne del af
undersøgelsen er gennemført af Artlinco
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4. Forskningsprojekter
UC SYD bidrog med et antropologisk forskningsprojekt
om forældrenes oplevelser af rummet. Denne del af
projektet skulle være med til at give viden om hvordan
mennesker interagerer med rum i sundhedssektoren, hvor
ny teknologi og særlige atmosfæreskabende virkemidler
integreres.
Arbejdsmedicinsk klinik, Hospitalsenheden Vest
undersøgte, hvordan personalets arbejdsmiljø blev påvirket
af det omgivende miljø. Og om rummet havde indflydelse
på personalets praksis og tilgang til patienter i rummet.
NIDO Danmark gennemførte et studie af forældrenes
brug af musik i rummet. Der blev undersøgt i hvilken grad
musikken kunne være hjælpsom for nybagte forældrene
under deres barselsophold, fx til at skabe en behagelig
stemning, give ny energi, hjælpe til at udholde smerte/
ubehag, give ro til amningen og få barnet til at falde til ro.
Pr. 1. januar 2018 er dette studiet integreret i de to andre
forskningsspor.
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Brugerne interagerer
med patientstuen
Indretningsarkitekt Mette Riisbæk har bidraget med at
samle alle pejlemærker for rummet i en konkret
udformning. Der er skabt en interaktiv patientstue, hvor
indretningen af rummet i høj grad skal imødekomme
forældrenes behov i den allerførste tid med deres nyfødte
barn. Der er en dobbeltseng, som imødekommer både
de ergonomiske, æstetiske og hygiejnemæssige behov,
der er på en hospitalsstue. Sengen udgør funktionerne
af en traditionel dobbeltseng, hvor begge forældre har
mulighed for at være sammen, tæt på barnet - som de også
vil være derhjemme. Sengen sidestiller dermed mor og far
og efterligner den ramme, som de kommer hjem
til. I modsætning til en almindelig dobbeltseng kan denne
seng nemt adskilles, så personalet fx kan komme tæt på
mor fra begge sider. Dette er nødvendigt, fx hvis mor skal
have hjælp til amning, eller hvis hun skal undersøges efter
fødslen.

Rummet betjenes af en iPad, som udgør det
styringssystem, hvor forældrene styrer naturstemninger,
lyd og lys samt øvrige funktionalitet i rummet.
Forældrene vælger selv, hvilke stemninger og hvilken
musik de ønsker. De kan programmere en skærm uden for
stuen med beskeder til personale og gæster som fx ’Sover,
vil ikke forstyrres’ eller ’Velkommen hos Mette, Peter og
lille Oskar’. Forældrene kan også se instruktive videoer og
sammen med personale se patientjournalen. Forældrene
kan endvidere tilslutte egen smartphone og således høre
musik via denne.
Selve lyden og musikken i rummet består af
specialudviklede lydspor, som indfanger ro og tryghed for
nybagte familier under deres ophold på patientstuen.

”De løsninger, vi har lavet her, handler
jo dybest set om at sætte brugerne –
patient og pårørende – i kontrol. At stille
nogle muligheder til rådighed for dem,
så de selv kan agere. Så er det op til
parret selv at indrette sig og skabe de
stemninger, de ønsker.”
Mette Risbæk,
Indretningsarkitekt
20
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Hvad viser
forskningen fra stuen?
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Stuen giver bedre mulighed for ro, afslapning og
tryghed gennem følelsen af hjemlighed

Stuen øger de nybagte forældres involvering,
autonomi og handlemuligheder, så de kommer
bedre fra start

Stuen giver langt større mulighed for at
forældrene er aktivt involverede og ligestillede
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atmosfære. Forskningsundersøgelsen viser, at i den
interaktive patientstue er atmosfæren karakteriseret som
en stemning eller tilstand, der giver ro, glæde, lethed,
afslapning, positive distraktioner og endda tryghed.
Forældrene tilskriver atmosfæren stor betydning for
den generelle stemning omkring deres nye situation.
De fortæller om vigtigheden af at kunne være sammen
om det i hjemlige omgivelser. Desuden fortæller de, at
personalet taler dæmpet og helt naturligt inddrager dem
begge, samt at de let kan angive via iPad’en udenfor døren
om de ønsker at blive forstyrret. Stemningen er vigtig for

Det
sansede
rum
Mennesket har en sansende tilgang til rum og er sansende
tilstede i rum.
Den umiddelbare sansebaserede oplevelse, når vi træder
ind i et rum, kan sjældent forklares, da vi ikke umiddelbart
har noget sprog for at beskrive, hvad rummet gør ved os,
når vi færdes i det.
Alligevel har oplevelsen - hvor ubevidst den end er, stor
betydning for vores velbefindende og stemningsleje. Når
et menneske træder ind på en patientstue, er alle sanser
vendt mod omgivelserne for at afkode, om vi kan føle os
trygge. Jo mere genkendelig de nære omgivelser er, og jo
mere forudsigeligt vores vaner passer til omgivelserne, jo
mere tryghed skabes. Tolkningen foregår på et dybt,
primitivt plan gennem komplekse sanseindtryk påvirket af
mange faktorer.
Med udviklingen af den interaktive patientstue og
afprøvningen af denne, er omgivelserne og sansernes
betydning for patientforløb centrum for forskningen
i projektet, der foruden at undersøge funktionerne i
rummet og indretningens betydning, også vil søge at
indfange det mere subtile i det sansede rum.
Atmosfæren i rummet er noget, der mærkes, fornemmes,
og føles, før det registreres, hvilket har betydning for
opfattelsen af stemningen i rummet. Vi kender alle
følelsen af at træde ind i et rum og fornemme en
24

forældrene, idet de lægger vægt på, at barnet både direkte
og indirekte påvirkes af atmosfæren i rummet. Direkte
fordi barnet fornemmer både lys og lyde og indirekte fordi
barnet bliver roligt, når forældrene også er det.
Stuen opfattes af såvel forældre som personale som
‘familiens rum’ hvor der er rart at være. Samlet set viser
undersøgelsen, at rummet er med til at facilitere begge
forældrenes selvbestemmelse, nærværet med den nyfødte,
troen på at kunne håndtere situationen og muligheden for
involvering.
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Her er
rart at være
For de nybagte forældre på den interaktive barselsstue er
de vigtigste egenskaber ved stuen, at her har de følelsen af
hjemlighed, at det er et rart sted at være, og at stuen lægger
op til, at begge forældre er involverede, og de kan være
fælles om opgaven.
Når man bliver forældre i dag, er forventningen til de
første dage efter fødslen, at man enten har et meget kort
ophold på barselsafdelingen eller går direkte hjem fra
fødestuen.
De fleste forældre er godt forberedte og
vægter ro, afslapning og tryghed højt, hvad enten de første
dage foregår i hjemmet eller på afdelingen. De forældre,
der er blevet interviewet til forskningsundersøgelsen, er
primært førstegangsforældre, som selv vælger at blive 1-2
døgn i afdelingen eller familier der anbefales at blive, ud
fra et fagligt skøn.
26

Forældrene fremhæver det positive ved, at stuens indretning
og virkemidler udstråler en form for hjemlighed: ”jeg
tror bare det minder om at være hjemme ”, som en mor
udtrykker det; ”men med mulighed for at få hjælp”.
Hjemligheden fremhæves som noget helt konkret i
indretningen, fordi møblerne ikke ligner institutionsmøbler,
men netop møbler man kunne have derhjemme. Den
genkendelighed møblerne, fx sofaen og sengen, udstråler,
går også igen i beskrivelsen af belysningen, vaser og knager
til overtøj mm på stuen. Men hjemligheden viser sig også
i praksis på stuen, idet familierne smider skoene, roder,
rydder op, når der kommer gæster, ’slår sig ned i sofaen’,
og at de kan anvende musikken og tv’et som baggrund
præcis, som man ville gøre derhjemme. Flere angiver også,
at personalet på en måde kommer på besøg, og at det
er positivt, at man kan skrive, at man ikke vil forstyrres.
Det betyder, at forældrene føler en kontrol over de nære
omgivelser; at det er deres sted.

”Det betyder noget, at vi er her på
lige fod…det er mere ligeværdigt.
Og rummet gør en forskel, for det
understøtter det, at faren er ligeså
vigtig en del af at få alt det her med
barnet op at køre”.
Nybagt far

Sengen, der af flere betegnes som rummets centrale
element, er her forældrene opholder sig meget af tiden.
Fædrene angiver, at her kan de være med næsten på lige
fod med mødrene. Når mor har ammet, kan barnet
sagtens lægges hos far. Som en far beskriver det: ”sengen
får det til at blive et forældreprojekt og ikke kun et
morprojekt”. Flere fortæller også, at personalet naturligt
taler til begge forældre, fordi de ligger sammen i sengen.
Den oplevelse af ligeværd tilskriver forældrene megen
mening. Som en mor fortæller: ”Rummet har betydning
for følelsen af at være ligeværdige. Jeg tror det er meget
sigende for, hvordan man kommer til at håndtere det her
fremadrettet… det der med at begge forældre er meget
involveret fra starten. Det tror jeg bare betyder rigtig
meget i forhold til at tage det med os”.

En far understreger vigtigheden af at have været med fra
start, fordi det giver ”mere selvtillid til også at kunne gøre
det når man kommer hjem.”
Lyden og musikken har særlige potentialer til at
understøtte oplevelsen af ro og stemning i rummet.
Undersøgelsen viser, at netop musikken er en vigtig del af
helheden, som har gjort oplevelsen endnu bedre. En far
beskriver det som ”det har bare været god sovs ovenpå en
god bøf. ”Forældrene beskriver også, at det er behageligt,
at musikken giver en dejlig baggrundstemning, og at
musikken ”fuldender helheden” i rummet.
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Patientstuen understøtter personalets
kerneopgaver
For personalet er det vigtigt, at en patientstue ikke kun
udstråler hjemlighed og komfort for forældrene. Den
skal også tilgodese de ansattes behov for en arbejdsplads,
hvor de kan varetage deres professionelle opgaver, uden
at gå på kompromis med det fysiske arbejdsmiljø (såsom
arbejdsstillinger o. lign.) eller faglighed. Det er desuden
afgørende for personalet, at man ikke tilsidesætter
sikkerheden i form af hygiejne samt adgang til kliniske
remedier i forsøget på at opnå hjemlighed og komfort.
Personalets vigtigste opgave i forhold til de nybagte
forældre er gennem råd og vejledning at hjælpe med
familierollen. De roller forældrene indtager, og den måde
de forvalter forældreskabet på de første par dage, kan
danne grundlag for et familiemønster, der fortsætter efter,
de er kommet hjem. Kerneopgaven er at støtte forældrene
til, at de bedst muligt selv kan mestre opgaven og komme
godt fra start i skabelsen af deres nye familie.
At styrke involveringen af begge forældre, anses af
personalet, som værende afgørende. Det anses for vigtigt,
at begge forældre tager en rolle i familielivet, og derfor er
der fokus på at styrke samarbejdet mellem de to forældre
og et fokus på at få faren inddraget. Ifølge personalet har
den interaktive stue potentiale til at bidrage positivt til
denne kerneopgave pga. dens indretning, og fordi stuen
i sin helhed giver en fornemmelse af hjemlighed, som er
tryghedsskabende i sig selv.
De ansatte oplever, at stuen får begge forældre til at
slappe mere af og i højere grad opføre sig som om, de er
hjemme. Den store seng ligestiller mor og far, hvilket giver
faren en mere selvstændig identitet og rolle sammenlignet
med praksis på en traditionel sengestue. Han bliver derved
mere aktiv, og det gør det lettere for personalet at inddrage
ham og involvere ham i opgaverne omkring barnet. Ifølge
personalet er de sansemæssige indtryk såsom dæmpet lys,
rolig musik og afbalancerede farver medvirkende til at

28

skabe ro hos både forældre og barn og indirekte stimulere
morens nedløbsrefleks. Dette er alt sammen faktorer,
som er afgørende for en rolig håndtering af barnet,
empowerment af forældrene og dermed noget, der kan
bidrage til familiedannelsen.
Ifølge personalet påvirker stuen også deres egen
sindstilstand, fordi de selv oplever og påvirkes af
hjemligheden, selv om de er på arbejde. Den måde,
forældrene bruger stuen på, har også en indvirkning.
Hvis forældrene spiller afdæmpet musik og selv er rolige,
bliver personalet rolige, og roen ‘smitter’ begge veje. For
nogle medarbejdere gør denne ro det lettere for dem at
koncentrere sig i deres arbejde, fordi de kan føle det som
en form for pusterum i en ellers hektisk hverdag.
Stuen er et supplement til personalets indsats for at skabe
empowerment, tro på egne evner og autonomi hos den
ny familie. Personalets evne og villighed til at anvende
stuen som en ekstra aktør i deres arbejde er essentiel for, at
stuens potentiale udnyttes optimalt.
Undersøgelse af personalets oplevelser og diskussion
på workshop viste, at det kan være hensigtsmæssigt, at
implementeringen af den interaktive stue finder sted i en
proces, der inddrager og involverer personalet, og at man
sikrer, at personalet har viden om og føler sig fortrolige
med rummet. For at de kan føle sig hjemmevante og
trygge i de opgaver de skal løse, er fortrolighed med
rummet vigtigt.

Faktaboks
•

Indretningen skal skabe plads til personalets faglighed,
dvs. at der skal være fysisk plads til at kunne bevæge
sig rundt og steder til at lægge remedier og ting fra sig.

•

Fortrolighed med rummet kan fx opøves gennem små
vejledningsfilm til hvordan kliniske situationer kan
håndteres: amme-hjælp, behandle en mor, der bløder
etc.

•

Det er væsentligt at sikre, at de ansatte har en solid
viden om rummet og teknologien, så potentialet for
stuen udnyttes bedst muligt, fx den interaktive velkomst
og hvordan de nybagte forældre introduceres til stuen.
29
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”Jeg bliver ramt af det samme som
familierne. Hjemligheden og
hyggen ved at få et islæt af et privat
opholdsareal. Og at der ikke er det
der sterile, kolde, sygehuslook over
det. Det giver sådan en anden form for
imødekommenhed. Det skaber nogle
- ja hvordan forklarer man det?..det
skaber nogle følelser i en, som virker
befordrende for humør og energi.
Glæde. Tilpashed. Her kan jeg lide at
være. Det bliver godt det her.”
Sygeplejerske
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Det er
førstehåndsindtrykket
der tæller
vad sker der, når forældrene ser patientstuen første gang,
og hvordan kan vi blive klogere på deres reaktion udover
det, vi kan observere?
Vi ved, at vores hud afslører, hvad vi føler, når vi udsættes
for følelsesmæssigt ladede billeder, videoer, begivenheder
eller andre former for stimuli - både positive (“hvor
sødt!”) og negativ (“add!”). Uanset om vi er stressede,
nervøse, bange, lykkelige, forvirrede eller overraskede - når
vi er følelsesmæssigt vakt, så ændrer vores huds elektriske
ledningsevne sig subtilt. Denne ledningsevne kan vi måle
som elektrodermisk aktivitet med f.eks. et armbånd,
og den fortæller i hvilket omfang, personen bliver
følelsesmæssigt engageret af det, han/hun oplever.
Vi bad samtidig 15 forældrepar om at udfylde et
spørgeskema om deres oplevelse af stuen. Parrene blev
udstyret med et armbånd, der måler elektrodermisk
aktivitet. Herefter fik de en rundvisning på en traditionel
patientstue og på teststuen - ‘den interaktive patientstue’.
Ved besøg på en traditionel patientstue gik den
elektrodermiske aktivitet fra 21% i gennemsnit til
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17% over de første 45 sekunder. Et fald på 19% (4
procentpoint). Sammenholdes dette med, hvordan
testpersonernes selv beskriver deres oplevelse af den
traditionelle patientstue som kedelig, steril og gammeldags,
stemmer det godt overens.
Ved besøg på den nye patientstue sås derimod en stigning i
elektrodermisk aktivitet fra 25% til 42%. En stigning
på 68% (17 procentpoint), der passer godt med, at
testpersonerne havde udsagn som spændende, hjemligt og
tiltrækkende om stuen.

Målinger fra traditionel barselsstue
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EDA =elektrodermisk aktivitet
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Den interaktive
Patientstue

På den nye patientstue ser
vi et øget følelsesmæssigt
engagement på 68%,
hvorimod der sker et fald
på 19% ved besøg på en
traditionel patientstue.

Den traditionelle
Patientstue
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Rummets helhed

Som at være hjemme
Interiørelementer man
kender fra hjemmet, er
med til at skabe hygge og
atmosfære

Rummets hjerne
iPad til styring af lys, musik
og stemningsbilleder
og video

Zen Spaces
Specialudviklet musik der
understøtter stemninger og
interaktiviteten på stuen
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Teknikken er usynlig
Ilt, monitorering, stik og teknik
er skjult, og er kun synligt når det
er nødvendigt at tilgå dem

Den interaktive patientstue består af mange
forskellige elementer, der hver for sig styrker
æstetikken og følelsen af tryghed og hjemlighed i
rummet. Resultatet fra forskningsundersøgelsen

af forældrenes oplevelse viste i særlig grad, at
rummets helhed er meget mere end summen af
delene. Det er således den samlede løsning, der
udgør oplevelsen.

Komfort ved hånden
Køleskab til mad og kolde
drikke

European house of beds
De to hospitalssenge ligner dem
man har i hjemmet og kan trækkes
fra hinanden ved situationer, hvor
det er nødvendigt med behandling
fra begge sider

MODOS
Smart rumenhed, der styrer
naturstemninger, lyd og lys.
Den betjenes fra iPad’en
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Billeder og video
skaber stemninger
Med iPad’en er det
muligt at styre stuens
stemningerne via lys,
lyd, billeder og video
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Tryggere ramme om
den nye familie
Den interaktive patientsstue bidrager til de nybagte
forældres involvering, autonomi og handlemuligheder,
så de under opholdet kan komme godt fra start med
muligheden for ro og afslapning, samt kan få hjælp fra
personalet inden de skal hjem.
Projektets hensigt var at udvikle et rum, der foruden
at skulle opfylde en række funktionelle formål, også er
hjemligt, foranderligt og sansemæssigt stimulerende.
Gennem indretningsløsningen i rummet er der tænkt
æstetiske hensyn ind og mulighed for, at forældrene har
forskellige valgmuligheder for at gøre rummet til deres
eget, fx gennem de interaktive virkemidler med forskellige
stemninger og det at kunne angive om de vil forstyrres.

finde løsninger og opnå erfaringer, som kan indtænkes
og drages nytte af ved fremtidig indretning af hospitalets
øvrige patientrum og afdelinger. På andre afdelinger er
der stor efterspørgsel efter viden om, hvordan man kan
indrette og optimere rummets indflydelse på patientens
indlæggelsesforløb ud fra sundhedsvæsenets generelle
kerneopgave med at øge involvering, egenkontrol og
øgede handlemuligheder til at håndtere situationen.
Projektet har dermed givet gode erfaringer med at teste og
udvikle i mindre skala, og forventes at kunne anvendes i
den større målestok på hospitalets andre afdelinger.

Patientstuen bliver således et rum, der mere er forældrenes
eget rum med en fornemmelse af hjemlighed og
genkendelighed, samt en styrket følelse af ro, afslapning
og tryghed.
Udviklingsprojektet omkring den interaktive patientstue
tog afsæt i fødeafdelingen på Hospitalsenheden Vest’s
innovative arbejde med at udvikle fremtidens fødemiljø.
Fødeafdelingen ønskede at overføre deres viden og vision
fra fødestuen til barselsstuerne, og derigennem
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Patientstuen er indrettet med
hjemmelige og hyggelige møbler
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