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Område infektionsmottagning

Förslag till förbättring

Åtgärd

Miljö entré

Klädhängare så att barn kan hänga
upp kläderna själv.

Flyttat in låsbara skåp från
avdelningen till entrén. Klädhängare
finns.

En pall om man vill sitta och byta
skor.

Ställer dit stol med armstöd.

Skohorn bör finnas.

Skohorn finns nu på plats i entrén.

Önskemål om gästnätverk (wifi) så
att man kan använda egen
platta/mobil och surfa på internet.

Gästnätverk finns på
vårdavdelningen. Nätverket ej
utbyggt så att man har åtkomst i
väntrummet.
Ordnat en pall framför akvariet.
Kontrollerat med akvarieleasingen så
att akvariet tål att barn lutar sig mot
det samt att fiskarna inte blir störda.
Ok enligt dem.
Sedan tidigare kan man köpa te och
kaffe. Nu finns även möjlighet att
köpa chokladdryck och kaka.

Väntrum

Akvariet är väldigt högt upp. Små
barn ser inte fiskarna.

Önskemål om att kunna köpa dryck
medan man väntar.
Väntrum, lekhörna

Den hylla med leksaker/böcker som
finns idag står i vägen för patienter
som passerar. Önskemål om en
lekhörna samt nya leksaker som går
att rengöra. Flytta böcker och
tidningar så att barnen når.
Önskemål om tidningar/böcker för
barn i olika åldrar.

Skapat lekhörna för små barn.
Lekhörnan placerad så att barnen
fått en egen hörna i väntrummet.
Nya stolar och ett bord. Kasserat
gamla leksaker och ersatt med nya
(avtorkningsbara). Biblioteket
kommer och byter ut böcker mer
regelbundet. Inhandlat nya leksaker,
Ritblock och pennor.

Plan

Bygga ut mobilt nätverk så att
gästnätet fungerar även i
väntrummet.

Göra synligare skyltning om vad som
finns att köpa.

Skyltning, entré

Skylten med hänvisning till toaletten
bör vara större, mer synlig.

Nya toalettskyltar beställda, på plats.

Akutrum/undersökningsrum

Känns kalt och stelt. Finns inget att
titta på. Önskemål om färg på
väggarna.

Pratat med målare.

Toalett i slussen behöver en skylt så
att man ser att det är en toalett.
Även bättre skyltning i väntrummet
angående toaletthänvisning.
Byta ut tavlorna på väggen (man blir
ledsen av dem, enligt barnen).
Önskemål om tavla med natur,
blommor eller djupmotiv.

Beställt nya skyltar. Dessa nu
uppsatta.

Provtagningsrum

Ev. få ommålat i gladare färg.

Inhandlat nya tavlor. Uppsatta nu.

Kan man vrida provtagningsstolen så
att man titta på väggen? Avledande
motiv där.

Klisteretiketter med fjärilar uppsatta
på väggen.

Bra att få ”present” efter
provtagning/vaccination.

Finns nu. Kollat med miljö om
lämpliga ”leksaker”. Vi har även
förnyat lite i vaccinationsrummet
med lite nytt att titta på.

CD-spelar beställd så att man ska
kunna spela lite avslappnande musik
inför provtagning och vaccination.

