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Innovation og 

brugerinddragelse 
ifm. Nyt OUH 

 

Test af standardrum  
Test i mockup 
Test i drift 

 
Patientinvolvering ifm 
projektforslag 

Antropologiske studier 
Indretning af opholdsarealer 

 
Desk research og business 
Case  

Engangsbækkener,  
Koblet antibiotika, 
Engangsservice  

 
Steno Diabetes Center Odense  

Brugerproces  
Indretning og wayfinding 

 
Odense Psykiatri (OPP) 

Inspirationsfase 
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Test i mockup (projektforslag)  
 
 
 
 

 
 

Formål:  
Kvalificering af dimensioner, indretning og 
bestykning af standard- og specialrum.  
Kvalificering/udvikling af arbejdsgange   
Kvalificering af arbejdsmiljø og hygiejneforhold.   
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OPERATIONSSTUE 

HØJISOLATIONSSTUE 

INTENSIV STUE 

PATIENTSTUE 

AMBULATTORIUM 

LOGISTIK – REN/UREN ZONE 
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SDSI´S rolle 
 

• Planlægning og opbygning af 1:1 mock-up. 
• Beskrivelse af testscenarier i tæt samarbejde med brugere, totalrådgiver og Nyt OUH. 
• Planlægning, rekvirering af udstyr 
• Facilitering af mock-up test. 
• Opsamling på mock-up test overleveret til totalrådgiver og Nyt OUH. 
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Test i mockup 
Patientstue 

Dimensionering 
og indretning 
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Frem mod test i drift 

Sovesofa til pårørende 
er erstattet af traditionel 
drømmeseng, som skal 
opbevares i skab på 
stuen. Oppustelig 
madras skal hentes 
miniloaden. 

Facaden er skubbet 25 cm ind. 

Skydedør er 
erstattet af bred 1-
fløjet dør, der åbner 
ind i patientstuen 
og optager 
gulvplads. 

Vægarealet overfor 
sengen er minimalt pga. 
skabe og fordi 
skydedør, som tidligere 
var skjult, nu er placeret 
på væggen i 
patientstuen. 

I nogle 
patientstuer 
er der nu 
placeret 
ekstra søjler. 

Døren og den franske 
altan synes udgået. 
Andelen af glas i 
facaden er mindsket, og 
vinduespartiet starter nu 
i en brystningshøjde på 
90 cm.  
  

Mobilt klapbord til spisning erstattet 
af traditionelt sengebord. 



August  2016 / 13 

2017 ÆNDRET PLACERING AF PATIENTSTUER - TEST AF NY MODULBREDDE 

Totalrådgiver foreslog i forbindelse med 
projektoptimering en ny placering af 
sengestuerne. Det krævede, at patientstuerne 
kunne fungere indenfor en modulbredde på 
3,6 m 
 
Forskellige løsninger blev afprøvet  med 
flamingoelementer i januar hos SDSI. 
Løsningen med placering af baderum ved 
vinduesfacaden  blev valgt for at sikre at   
a)sikre fleksibilitet i  muligheden for 
gennemstikskab mod gang,  
b)b) patienten er placeret tættest mod gang for 
at sikre en god visuel kontakt til 
plejepersonalet. 
 
Patientstuen blev bygget som en fast mockup 
og testet  i marts med klinikere og 
fagpersoner. Stuen blev vurderet  bedre egnet 
end den tidligere udgave, på trods af at 
baderummet blev vurderet smalt ift at have to 
personaler derude samtidigt. 
 
31 m2 fordelt på 25 til stue og 6 til baderum 
•Lang patientstue med stort vinduesparti 
•Skråtstillet væg er 2 m lang, og kan derfor 
udnyttes til placering af pårørendemøbel, så 
pårørende er i god kontakt med patienten. 
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Test i mockup 
Operationsstue 
Teste fleksibilitet 

– hvor meget 
kan stuen 

standardiseres? 
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Test i drift 
Operationsstue 
Teste fleksibilitet 

– hvor meget 
kan stuen 

standardiseres? 
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Fremtidens OP- stue 
Snoreklip september 2018 
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Test i drift 
Patientstue 

Helhedsblik på 
indretning, 

arbejdsgange og 
integreret 
teknologi. 
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Fremtidens Patientstue 
Test i drift fra 
sommer 2018 
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Patientstuen 
Den perfekte løsning? 
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Op-stuen 
Indledende opdagelser 

Ventilation i slusen 
Afløb under leje 
Loftlift 
Æstetik 
Dagslys 
Commissioning 
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HYGIEJNE 

ANLÆGS-
ØKONOMI DRIFTS- 

ØKONOMI 

ARBEJDS-
MILJØ- 
REP. 

INDKØB/ 
UDBUD 

RENGØRING 

PATIENT 
? 

KLINIKERE 

HVEM EJER RUMMET? 

PATIENT 

PATIENT 

PATIENT 

PATIENT 

PATIENT 

PATIENT 

PATIENT 

TID OG 
KOORDINERING 
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Tak! 
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