Barnrond Infektionskliniken Jönköping 2016-12-01
Sammanställning av barnens synpunkter på mottagningen
Miljön i entrén:
Bör finnas klädhängare så små barn kan hänga upp själva.
En pall saknas. Bra om någon vill sitta och byta skor. Pallen kan stå i hörnet som nu är tomt.
Skohorn bör finnas på plats här. Inte i väntrummet under glasfönstret där flera hängde.
Väntrummet:
Gästnätverk bör finnas så de som har med egna plattor kan komma in på internet.
Akvariet är så högt så små barn ser inte fiskarna när de står på golvet. En pall där kan underlätta.
En maskin för drycker så man kan göra sin egen dryck på plats medan man väntar.
Väntrummet lekhörna:
Idag är hyllan stående så de barn som är där och leker kommer i vägen för vuxna som ska röra sig i
korridoren. Skapa istället en lekhörna där väntrumsstolarna nu står.
Det behövs mycket förnyelse i hyllan av lämpliga leksaker som ska kunna rengöras.
Flytta ner böcker och tidningar så barnen själva når. Behövs böcker och tidningar för barn i olika
åldrar. Nyare fräschare serietidningar behövs.
Skyltning:
Skylten om toalett som finns längre ner i korridoren till höger om väntrummet bör vara större
bokstäver på så äldre kan se. När men sitter i väntrummet behöver man kunna se en skylt med
toaletthänvisning på till toaletten längre bort i korridoren.
Undersökningsrum (som patienter kommer till direkt utifrån):
Behöver sitta något trevligt på väggen att fästa blicken på när man ligger på britsen. Om man inte får
ha något sittande på väggen kanske väggen kan målas i trevlig färg och/eller med ett trevligt målat
mönster på. Schabloner kan användas för att få fina mönster vid målning.
Toaletten i slussen behöver en skylt så man ser att det är en toalett. Skyltas från
undersökningsrummet också.
Provtagningsrum:
Tavlorna som sitter på väggarna nu gör barnen ledsna (enligt barnen). Påminner mycket om
flyktingsituationen. Önskar tavlor med natur-, blommor-, djurmotiv på.
Kan man vrida provtagningsstolen lite så en trevlig tavla kan sitta på skåpsväggen?

Bra att få en liten present när man blivit stucken.
Belysning:
Ok

Sammanställning av barnens synpunkter på avdelningen
Patientrummet:
Går det att ha något inplastat i taket att fästa blicken på? Folktandvården har det i taket så man ser
när man sitter i behandlingsstolen där.
Dagrummet:
Var finns fjärrkontrollen till TV:n?
I detta rum är det fina tavlor på väggarna som barnen blir glada av.
”Rekordböcker” bra och även bilderböcker som går snabbt att titta igenom. Finnas böcker för olika
åldrar.
Personalen informerar om att det finns leksaker för små barn som tas fram vid behov. Vad finns för
äldre barn och tonåringar?
Korridoren:
Känns tråkig för patienterna. Färg på väggar?
Belysning:
Ok
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