Fördelning av de som svarat
67% Patienter
33% Anhöriga

PGSA-cykel nr: 1

Mål: Bidra till en ombonad känsla, lugn och ökad trivsel i väntrummet på akuten
Mätning: Upplevelse av effekterna av bildspelet/enkät

Planera: Vem ska göra vad, var och när:

Förändring att pröva: Bildspel med lugn musik i väntrummet

Juni 07 Möte med fotograf och filmkonsulent om bilder och upplägg.
• Aug förfrågan till länets akutmott. om deltagande i projektet.

Agera: Vilka slutsatser drar vi av testet? behöver vi testa i större skala?

• Sept. 07 Välja bilder och musik till bildspelet. Johnny info.avd. Hur
långt ska det vara? Birgitta, Paula.

Vilka förändringar bör göras mot bakgrund av de resultat testet visade?

• Sep. Möte med chef på berörd akutmott.
Förlänga bildspelet. Arbete bör påbörjas för att göra ett 6-timmars långt
bildspel. Ge uppdrag till info.avd. Nya bildspelet ska vara färdigt 10 april 08.

• Sept. 07 Visning av förslag till bildspel för nyckelpersoner för
feedback. Birgitta, Paula.
• Okt. 07 Sätt samman enkät till patienter/anhöriga/personal Paula,
Lars-Göran. Skaffa väntrumsbok för spontana synpunkter nov. Paula
skaffa och sätta upp platt tv. Nov 07 Birgitta, Paula Hur stor? Var ska
den köpas?

Påbörja ny mätning med längre bildspel på akuten samt utvidga projektet med
bildspel på planerade mottagningar i länet.
Mätning 7/4-17/4-2008. Utvärdera.

• APT träffa chef och personal på akuten och stämma av upplägget och
enkätinnehåll.

Studera/analysera:

redovisa
och tolka era data (bifoga diagram med tidsaxel).
Fel tidpunkt för uppstart pga försening
(19dec) bildspelet konkurerade med
julprogram.
Efter 14 dagar avbryts försöket
då det visade sig (i dagboken) att
väntetiden kunde vara 6-7 timmar.
Bildspelet bara som var 45 minuter
förstärkte för vissa känslan av väntan.
Kan inte utvärdera syftet eftersom
väntetiden påverkade resultatet .
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Okt presskonferens Planerad projektperiod okt 07-dec07 Birgitta

Patienters/anhörigas upplevelse av bildspel med musik i
akutmottagningens väntrum
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Lämna ut enkäter till personalen som dom ska dela ut/fylla i
Paula, Birgitta.

Göra: Genomför förändringen enligt planen
ovan. Beskriv eventuella svårigheter, avvikelser från
planen och oförutsedda effekter.
Fördröjd start 19 dec 07.
Bildspelet som skulle rulla “dygnet runt”
under provtiden stängs ibland ner av patienter.
Väntrumsdagbok/enkäter fylls i av anhöriga
/patienter.
Lokalvårdare och vaktmästaren tycker att deras
miljö förändrats positivt i o m bildspelet.

…var störande och bidrog till
en orolig miljö i väntrummet?
Akuten
50% Ja
50% Nej
Planerad mott.
8% Ja
92% Nej

.…bidrog till en positiv och
lugnande miljö i väntrummet?
Akuten
47% Ja
53% Nej
Planerad mott.
88% Ja
12% Nej

…även i fortsättningen ska finnas
bildspel i väntrummet?
Akuten
44% Ja
6% Ja, men bara musik
50% Nej
Planerad mott.
72% Ja
22% Ja, men bara musik
3% Ja, men bara bildspel
4% Nej

…möjlighet att lyssna på musik
även i behandlingsrummet?
Akuten
36% Ja
64% Nej
Planerad mott.
73% Ja
27% Nej

Kommentarer
• Jag tycker att det kan finnas möjlighet att se
vanliga TV-kanaler också.
• Detta var en mycket bra ide´ - ”omhändertagande” åtgärd
• Lugnt, vackert och avstressande.
• Mer positiva tankar, man kopplar bort bekymren.
• Lite dyster musik

• Tips, visa något som lockar till skratt.
• Den bakgrundsmusik som spelades skulle jag uppskatta
både som patient och anhörig. Läste tidningen med
musik.
• Det är behaglig musik och en bra röst vid diktläsning.
• Det var skönt med musik utan sång.
• Tiden hade gått mycket fortare om vi fått möjlighet att se
på TV, särskilt för barnen. Hur kan man låta barn vänta
så länge!
• Lite gladare musik, Petterson Berger i all ära, men det
kändes lite tungt. Vinterbilderna var mycket kalla.

