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Baggrund: Nexøhuset i forandring
Fra ungdomsboligfællesskab til ældreboligfællesskab.
Fra institution til bolig med integrerede services/hjælpemidler.
Fra manuelle processer til digitale processer.
Fra gammel tilrettet bygning til ”skræddersyet” bygget bygning.
Fra stort tidsforbrug til krævende pleje/omsorg flyttes til mere tid
til læring, træning, hygge og socialt samvær.
Fra udflugter til ”kaffe-mik” - hvor de pårørende inddrages og
forpligtes på det niveau de kan overkomme det (mange er
pensionister).
Fra få fælles arrangementer til flere arrangementer med
brugerrråd.
Fra uvidenhed til viden om Nexøhusets services/aktiviteter mulighed for andre brugergrupper at interagere med huset, fx
ældreklubber, pensionist foreninger, mødre-klubber,
svømmeklubber, handicappede og mange andre fra institutioner
og foreninger i regionen.

Service design
projektet skaber
bedre services
i Nexøhuset
med fokus på
tryghed for ALLE:

Bornholms Regionskommune, Nexøhuset
et bo-tilbud til multi-handicappede voksne
Når ungdomsboligfællesskabet Nexøhuset for multihandicappede skal
udvides og ombygges til at være et bofællesskab for voksne
handicappede, betyder det, at beboerne får mere plads og større
frihedsgrader. Arealet bliver større, men personaleressourcerne forbliver
de samme. Samtidig får beboerne med alderen et stigende behov for
omsorg og pleje pga. svækkelse. Derved opstår en udfordring om hvordan
den ny bebyggelse med det større areal kan tilbyde samme tryghed for
beboerne, personale og pårørende. Sidstnævnte er alle i pensionsalderen
og er i enkelte tilfælde
eneste pårørende.

AKP Design har analyseret en problemstilling stillet af Marianne Kofod
Pedersen, Nexøhuset. Situationen for beboerne, pårørende og personale
er med fokus på behov for at sikre tryghed kortlagt og bearbejdet.
Gennem observation og interaktion er der sat fokus på beboernes
individuelle behov og selvhjulpenhed, nye arbejdsprocesser for
personalet og nye kommunikationsformer mellem beboerne,
personale og pårørende.

Kontaktpersoner:
Marianne Kofod Pedersen, tlf. 56926462, Forstander Nexøhuset
Annette Krath Poulsen, tlf. 20651135, AKP Design
Mona Truelsen, tlf. 35466000 Erhvervs- og Byggestyrelsen

BEBOERE
PERSONALE
PÅRØRENDE
Marianne Kofod Pedersen
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Udfordringer i den eksisterende service
Udfordringer i den eksisterende service
Personalet mangler tid – der er få hænder til tung pleje af stadig mere plejekrævende multihandicappede, lidt tid til overs til læring og
funktionsevnetræning. Personalet anvender manuel kardex, som kræver at man skal huske meget og skal opsummere/overlappe ½ time når arbejdstiden
begynder/slutter. Dette giver mulighed for fejl og forglemmelser i en travl hverdag.
Der er fag opdelte arbejdsrutiner, dvs. pædagoger gør ikke rent eller vasker tøj og rengøringspersonale laver ikke aktiviteter med beboere. Som hovedregel.
Hvis man skal i kontakt med en kollega på vagt i fx den anden ende af huset sker det ved at gå hen til vedkommende. Fx hvis en af epileptikerne får et
anfald kan der være behov for kollegas hjælp. Der holdes ikke umiddelbart personale-pauser – kun rygerne er gode til at gå ud og ryge 2 minutter en gang
imellem. Man føler man svigter kollegerne, når man går fra 2 minutter.
Aktiviteter foregår omkring aktivitetscenter og sanse-rum 2-3 timer om formiddagen, hvorfor disse rum står tomme det meste af dagen. Bygningernes
indretning er efter standarder for 20 år siden - bl.a. med bad og wc placeret på gange – hvilket er utidssvarende.
Beboerne er placeret i huset som de blev placeret for 16 år siden – men de er ikke fordelt efter fx hvem der er ”venner” eller hvem der kræves mere/mindre
pleje – og de har udviklet sig forskelligt gennem årene. De er heller ikke placeret efter om de får epilepsi anfald om natten i forhold til hvor nattevagten
sidder. Stort set alle vækkes på samme tid og oplever aktiviteter/pleje etc. (bad – mad – aktivitetscenter – mad – hvile – medicin - kaffe – hygge – mad –
sove) på samme tid. Alene af den grund opstår ”flaskehalse” i løbet af dagen som bl.a. betyder at nogle beboere oplever megen ventetid fordi de ikke kan
gå selv eller fremdrive kørestolen selv.
Nogle beboere spiser hele tiden, hvis de kan komme til køleskabet. Andre vandrer ud, hvis døren står åben. Der holdes ”manuelt” øje med adgang og
begrænsninger uden magtanvendelse. Nogle af de beboere, som ikke sidder i kørestol, kan godt finde på at vandre ud af hoveddøren.
Beboerne har ikke såkaldte borgerkompetencer i forhold til brugerinddragelse og medbestemmelse, men har naturligvis menneskerettigheder der skal
overholdes. Pårørende og personale ”bestemmer” således beboers behov/ønsker.
Størstedelen af beboerne kræver hjælp til alt i dagligdagen for at opretholde livet. Servicen yder således ikke kun basale tilbud men dækker også behov for
socialt samvær, ”leg” og træning. Der er ikke personale til ret megen 1:1 tid. Beboerne skal imidlertid aktiveres af personale for at få udbytte af fx puslespil
og musik instrumenter mm, og der er ingen teknologiske hjælpemidler som kan selv-aktivere. Der er sanserum og lydbånd hvilket virker godt!
Langt størstedelen af de pårørende er pensionister. De oplever opgaven med deres handicappede søn/datter stadig mere uoverkommelig. De kan fx ikke
længere selv overkomme at tage deres pårørende hjem på besøg eller tage på tur uden personale. De har desuden bekymringen ”Hvem skal tage over når
vi ikke er her mere?”. De anvender i meget ringe grad it eller mobiltelefon/sms til kommunikation og foretrækker papir breve og opslagstavler med
information. Der er ikke længere interesserede frivillige besøgsvenner fra omegnen fx ældreforeninger, ungdomsklubber m.v. pga beboerne har lidt eller
ingen kommunikation. Dvs. der kommer ikke så mange ”fremmede” besøgsgæster i huset som kan skabe liv og social kontakt.
Der er ingen ”serviceudvekslinger” med ældre-, børne- eller andre -institutioner og klubber i kommunen pt om fx udveksling af faciliteter (fx lån af hinandens
træningsrum og sanserum).
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Afgrænsning
Louise Eff, EBST, marts 2008:
"Idet husbyggeriet nu tidligst kan forventes færdigt i 2010 ligger der et
helt naturligt snit i demonstrationsprojektet. Der skal her frem til
aflevering af servicedesignkoncept 31. marts fokuseres på at forbedre
de arbejdsprocesser og vilkår for tryghed og trivsel, der er en del af den
dagligdag beboere og personale har i dag.
Det, der hører til opførsel og nyt hus/ombygning af eksisterende hus,
skal sendes videre til arkitekt og fundraiser m.h.p. at blive indarbejdet i
de fremtidige byggeplaner og i fundsraising arbejdet. Der kan
selvfølgelig være udfordringer som befinder sig en gråzone mellem 'her
og nu' og det fremtidige hus, men her må I prioritere, hvad I kan nå
indenfor designprojektets rammer m.h.t.. tid og økonomi. Men sådan
som jeg hørte alle de meget interessante ideer indenfor
arbejdsprocesser, vaner/rutiner, aktiviteter og pårørende er der mange
gode ting at arbejde videre med indenfor de nuværende mure.
Det betyder i forhold til målingen af effekten af servicedesignprojektet,
at indikatorerne vil gå på dagligdagen i huset i dag før og efter
servicedesignkonceptet bliver implementeret efter 31. marts 2008.
Derfor har jeg aftalt med Rambøll i dag, og de vil rette indikatorer til
herefter."

Denne afrapportering fokuserer således på:
Personalets arbejds-processer, Vaner, rutiner, traditioner, beboer
aktiviteter, og dialog med pårørende i det eksisterende Nexøhuset i de
eksisterende bygninger.
Det nye hus
Idéer og input, der vedrører det fysiske hus, er således til disposition for
ledelsen i Nexøhuset og CUBO arkitekter via AKP Design, og inddrages
til videreførelse i samarbejde mellem de tre parter i forbindelse med det
forestående byggeprojekt. Idéer til det bygningen, og det nye hus, har
således ikke indgået i den endelige konkretisering, selvom idéerne har
scoret højt i prioriteringen og udvælgelsen.
Effektmåling
Undervejs er Rambøll Management inddraget i projektet med henblik på
effektmåling af servicedesignprojektet. Effektmåling er således ikke, som
skitseret i den oprindelige projektbeskrivelse, del af AKP Designs
afrapportering til EBST.

Plantegning eksisterende Nexøhuset (AKP Design)
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Brugerdreven metode
Projektet er gennemført i henhold til planen i projektbeskrivelsen og efter AKP Designs sædvanlige metoder til brugerinddragelse i forbindelse med design og
innovation. Dog har vi ladet os inspirere af Erhvervs- og Byggestyrelsens opstart workshop med LiveWork til at anvende nogle af de samme begreber og
redskaber, til bl.a. evaluering. Alle workshops med personale og pårørende er dokumenteret ved hjælp af foto og lyd (diktafon). Projektet har haft en
følgegruppe på 7 som er udvalgt tilfældigt iblandt personale. Ledelsen er en del af denne følgegruppe. Endvidere har de pårørende deltaget i projektet.
Beboerne kan ikke selv udtrykke sig til projektet, hvorfor personale kontaktpersoner sammen med pårørende har repræsenteret beboerne.
Fase 1 - Registrering og Analyse indeholder
Observation, hvor to designere er flyttet ind i Nexøhuset og har interageret med personale og pårørende gennem bl.a. interview og HISTORIE dialogspil, øvelser til kvalificering af indsamlet viden, analyse af personalets arbejdsprocesser, opgaver og arbejdsmiljø.
Indsamling af viden om Nexøhusets fysiske rammer, hjælpemidlerne, rummene og flow - hvordan rum bør placeres funktionelt i forhold til hinanden for
at understøtte arbejdsprocesser for personalet og hjemlighed/tryghed for beboere og pårørende er registreret og analyseret.
Viden om beboere, pårørende og personales hverdag og oplevelse af ”det gode Nexøhus” er registreret og analyseret, og PERSONAS er skabt.
Viden om de bedste eksempler inden for byggeri af smarte/intelligente boliger til personer med funktionsnedsættelser, institutionsområdet, teknologiske
hjælpemidler og it-systemer er registreret og analyseret.
Netværk for udveksling af viden og erfaring med andre institutioner og leverandører/udviklere og andre med viden om teknologiske hjælpemidler er
etableret. Ligesom kontakt til virksomheder/leverandører, som dels undervejs har bidraget til projektet, og dels har tilkendegivet interesse for at deltage
i mulige videre udviklingsprojekter, er etableret som del-resultat af projektet.
Fase 2 - Idé og Koncept indeholder
Designerne har koblet registreringsfasens viden om det fysiske hus, brugerne, hjælpemidlerne, processerne og serviceoplevelsen i det hele taget
sammen, og har etableret EXPERIENCE MAPS og beskrivelser af RUM FUNKTIONER & FLOW, koblet dette med viden om bl.a. INTELLIGENTE
HJÆLPEMIDLER og IT, og har gennem JOKER SPIL med brugerne afprøvet og kvalificeret løsnings rum for ideer. Såvel høj- som lav-teknologiske
idéer til forandring gennem etablering af nye arbejdsprocesser, vaner og traditioner, nye hjælpemidler til selv-hjulpenhed, nye måder at
inddrage/kommunikere med de pårørende på og indrette huset anderledes, er konceptualiseret. Idéer er drøftet, evalueret og prioriteret, og yderligere
kvantificeret gennem spørgeskemaer og prioriteringsspil med ledelsen og det øvrige personale, de pårørende og beboerne (personale
kontaktpersoner).
Fase 3 - Formidling af resultatet indeholder
Udvalgte ideer er konkretiseret, og det videre forløb for realisering/videreudvikling samt den forventede effekt er beskrevet som en del af
handlingsplanerne for det videre forløb med implementering.
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Registrering og Analyse
Projektet har udført registrering og analyse ud fra flere forskellige vinkler:
Viden indsamling, desk research og studieture.
Hus, rum funktioner og hjælpemidler.
Arbejdsprocesser og rutiner.
Kommunikationsformer fx mellem personalet og de pårørende.
De tre overordnede bruger grupper: Beboerne (de handicappede), deres pårørende (forældrene), personalet (de udførende/kontaktpersonerne/ledelsen).

Desk research og interview inkluderer bl.a.
Institutioner som har implementeret it, (fx Lindebjerg i Arup på Fyn)
Tilbud og institutioner på Bornholm og resten af Danmark
Teknologiske hjælpemidler (HMI, viden fra Japan, US m.fl.)
IT-systemer til institutioner og plejesektoren
Servicestyrelsen
Viden centre på handicapområdet bl.a. Hjælpemiddelinstituttet
Region Hovedstad, Bygge- og Bygningsadministrationen
Arkitektvirksomheder bl.a. Cubo Arkitekter
Danish Rehab Group
Sort rum og sansestimuli i Snoezelhuset, Gentofte

Besøg på andre institutioner inkluderer:
Taxhuset i Tåstrup
Snoezelhuset i Gentofte
Nørre Møllecentret plejecenter m.fl. i Nexø
Lindebjerg, Aarup, Fyn

Hjemlighed og trægulve, loftslifte, køkken-spisestue og atrium-gård i Taxhuset, Tåstrup
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Kortlægning af servicen: HISTORIEFORTÆLLINGS-SPIL
Historiefortællingsspil med personale og ledelse er anvendt som
redskab til at kortlægge og diskutere arbejdsgange i servicen og de
ydelser som leveres til beboere og pårørende.

Steder
Informationer

Spillet har 4 kategorier af brikker: Handling, Bruger, Sted og
Information, og spilles af en gruppe ved at deltagerne efter tur
fortæller historier fra dagen i Nexøhuset.
Spillet er et dialog spil som får de øvrige deltageres kommentarer
med i hver historie og ender med at give designerne et grundigt
indblik i dagligdags situationer og behov.

Handlinger

En historie kan fx beskrive hvordan en beboer står op og bliver ført
gennem morgenritual fra man står op og får personlig hygiejne til
man kommer til morgenmad i fællesstue. Historien inkluderer
information om hvor personalet krydser og hvor der opstår
flaskehalse, bl.a. fordi der skal mindst to personale til at forflytte
størstedelen af beboerne, og fordi størstedelen af beboerne mades
og ikke kan spise selv/alene.
Nexøhuset
Nexøhuset er en bo-institution i Nexø på Bornholm, der leverer
rammerne for opretholdelse af livet for 14 stærkt multi-handicappede
beboere. Nexøhuset er inddelt i to bo-grupper med 7 beboere i hver.
Beboerne understøttes i at få opfyldt basale behov såsom mad,
drikke, medicin, hvile, træning, personlig pleje, sanse stimuli med
mere, men skaber også rammen for beboernes bløde værdier og
livskvalitet gennem at sikre en god og tryg atmosfære, aktiviteter på
lige fod med andre samfundsborgere (cafe, koncert, cirkus, kirke,
aftenskole, LEV fester), hygge og socialt samvær for ”Familien
Nexøhuset” = beboere, pårørende, personale.

Brugere

[Se evt. Projekt dokument:
”Historie fortællings spil”
for yderligere dokumentation]
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Arbejdsdagen for personalet: FLOW DIAGRAM
To designere har fulgt hver deres personale over dag og nat.
På baggrund af observationerne er flow diagram til højre udarbejdet.
Det illustrerer 1 personales rute i løbet af ca. 2 timer i forbindelse
med at ”servicere” 2 beboere med: Vækning Æ Tage beboere op af
seng Æ Udføre morgentoilette (bad og wc og klæde på) Æ Forflytte
til fællesrum Æ Spise morgenmad.
Diagrammet er en væsentlig ”aha” oplevelse for både personale,
ledelse og arkitekt, som programmerer det nye hus.
De orange streger illustrerer nemlig, hvor mange gange den
pågældende personale har gået samme strækning og i resumeet fra
observationen kan man læse formålet med turene. Mange af turene
var for at hente ting til at udføre arbejde med (tøj, linned, bleer,
hjælpemidler, kolleger).
Konklusionen er, at det er utroligt vigtigt at rum-funktioner placeres
med omtanke i forhold til at undgå unødige ”løbeture” i løbet af
arbejdsdagen.

RUMSPIL dialog med personale
Observation af ”løbeture” i løbet af dagen

FLOW DIAGRAM over en personales bevægelse i løbet af ca. 2 timer
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Rum og Funktioner: RUM-SPIL

Projektet har ”sprængt” Nexøhusets rumplan i atomer. Nabo-forholdet
imellem beboerne i de to eksisterende bo-grupper er brudt op.
Brikker repræsenterer rum-funktioner og placeres uafhængigt af
bygningskrop i et RUMSPIL.
Spillet blev gennemført i to omgange med personalet og med
deltagelse fra CUBO arkitekter.
Resultatet blev en kortlægning af, hvordan personalet vurderer det er
bedst at placere rum/funktioner i forhold til hinanden.
Samt en snak om hvilken indretning der er vigtig for at opnå et
fornuftigt hus som både giver privatliv og hjemlighed for beboere, gode
rammer for besøgende og godt flow for personalet.

Sammenhæng mellem rum/funktioner i et nyt Nexøhus
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Beboere: PERSONAS
Beboere har forskellig funktionsevne og plejebehov:
Mobilitetsniveau:
Kan gå selv og rejse sig/flytte sig selv – Sidder i kørestol med
hjælper og skal have hjælpe til at rejse sig/flytte sig – Går selv ved
gangstativ (Ude=kørestol) eller går ved gangstativ med hjælp
(Ude=kørestol) og skal liftes for at rejse sig/flytte sig.
Badesituationen:
Står op og bruses – Ligger på båre – Sidder på toilet/badestol.
Toilet situationen:
Går almindeligt på toilettet - Bruger ble - Sidder på forhøjet toilet.
Bliver skiftet liggende – Sidder på toilet/badestol.
Spise situationen:
Spiser selv udskåret/portioneret med opsyn - Bliver madet og nogen
får blendet mad.
Læring / aktivering:
De fleste skal aktiveres – enkelte kan selv lægge fx puslespil –
flere kan trykke på simple 0-1 taster – alle lytter fx til musik – alle
benytter sanserum og nyder sansestimuli (Snoezel) – mange ser tv.
Kommunikation:
Kan udtrykke ”Ja” og ”Nej” men har ikke yderligere sprog.

14 beboere i Nexøhuset fordelt i to bo-grupper med 7 i hver:
Alle er udviklingshæmmede.
Flere har epilepsi (8).
Enkelte har Downs syndrom.
En enkelt er svagtseende.
3 gående personer
7 kørestolsbrugere
2 Beboere der bruger gangstativ m hjælp
2 Beboere der bruger gangstativ u hjælp
Grundet beboerne er meget stærkt handicappede og kun i meget
ringe grad kan udtrykke sig har det været nødvendigt at benytte de
pårørendes og specifikke personale-kontaktpersoners udsagn, på
vegne af beboerne. Dette giver en naturlig fortolkning, som vi har
måttet forsøge at tage højde for i projektet.

Beboerne inddeles i 4 Personas, som generelle målgrupper:
Udviklingshæmmet med god mobilitet og Downs syndrom
Udviklingshæmmet med gangstativ
Udviklingshæmmet med epilepsi og aflastningskørestol
Stærkt svagtseende udviklingshæmmet med komfortkørestol
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Pårørende
Der er ca. 17 deltagende pårørende til beboere i
Nexøhuset – og alle forældrene er pensionister på nær et
par.

”Personalet er meget presset i tid, og vi vil gerne være sammen uden at belaste personalet”.

Projektet har været i dialog med alle pårørende på
Bruger Rådets generalforsamling i april 2008 og har
undervejs i projektet inddraget 3 udvalgte par (6
personer) i bl.a. dialogen om det gode Nexøhuset.
De pårørende bruger Nexøhuset meget forskelligt.
Men tingene er i forandring pga de pårørendes høje
alder.
Vi har spurgt 10 pårørende, og de anvender i mindre grad teknologi til kommunikation
i dagligdagen men efterspørger ”papir” information om bl.a. personale udskiftning.
For at sikre god kommunikation med de pårørende er det afgørende at møde dem på
deres bruger niveau.
Dagligt

Ugentligt

Månedligt

Aldrig

Har I og bruger I computer?

6

4

Bruger I Internet til at søge information, nyheder
etc.?

6

4

Har I en email konto, som I anvender?

4

2

Bruger I mobiltelefon?

4

4

Bruger I sms på mobiltelefonen?

4

2

Bruger I fastnet telefon?

10

4
2
4
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Personale
Personale kontaktpersoner for beboere
6 pædagoger
2 Sosu assistenter
1 PGU’er (Pædagogisk grunduddannelse)
5 Omsorgsassistenter

Størstedelen af personalet betragter Nexøhuset som deres ”andet
hjem” og få opfatter deres arbejde som et 9-16 arbejde.
Der er meget stor fagligt engagement iblandt personalet, men dette
kan også betyde uenighed om hvad der er den rette måde at gøre
tingene på.
Der er interesse fra personalet for at få mere ansvar – fx for forskellige
aktivitetsområder.
Stort set alle personaler føler sig presset og siger at det største ønske
er at have mere tid.
14 personaler er kontaktpersoner for beboere.

I alt 32 personaler
11 pæd
2 sosu
1 PGU
8 omsorgsmedhjælpere
2 pædagogstuderende
1 pedel (tømrer)
1 sekretær/bogholder/vagtplanlægger
2 rengøringsassistenter
2 i vaskeriet
Leder og stedfortræder er begge socialpædagoger

15 personaler har svaret på i hvor høj grad de anvender teknologi til kommunikation.
Dagligt

Ugentligt

Har du og bruger du computer?

14

1

Bruger du Internet til at søge information,
nyheder ect.?

11

2

Har du en email konto, som du anvender?

12

Bruger du mobiltelefon?

14

1

Bruger du sms på mobiltelefonen?

13

1

Har du vanskeligt ved at læse/skrive?

Månedligt

Aldrig

1

1

1

2

1
1

14

Personalet er på vagt på skift i de to bo-grupper i huset.
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Det gode Nexøhuset: BEBOERNE
Spørgeundersøgelse iblandt udvalgte beboere (via personalet) resulterede i følgende prioritering af hvad der er vigtigt i det gode Nexøhus.
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Det gode Nexøhuset: PÅRØRENDE FØLGEGRUPPEN
Spørgeundersøgelse iblandt pårørende følgegruppen resulterede i følgende prioritering af hvad der er vigtigt i det gode Nexøhus.
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Det gode Nexøhuset: ØVRIGE PÅRØRENDE
Spørgeundersøgelse iblandt øvrige pårørende resulterede i følgende prioritering af hvad der er vigtigt i det gode Nexøhus.
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Det gode Nexøhuset: PERSONALE FØLGEGRUPPEN
Spørgeundersøgelse blandt projektets Personale Følge Gruppe resulterede i følgende prioritering af hvad der er vigtigt i det gode Nexøhus.
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Det gode Nexøhus: ØVRIGE PERSONALE
Spørgeundersøgelse blandt projektets Øvrige Personale Gruppe resulterede i følgende prioritering af hvad der er vigtigt i det gode Nexøhus.
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”I det gode Nexøhus er det vigtigt for personalet, at”
17 personalers umiddelbare svar på spørgsmålet hvad der er vigtigt i det gode Nexøhuset resulterede bl.a. i følgende ord .

Beboerne er trygge og har daglig social kontakt. At de kommer i bad hver dag og får skiftet ble, når der noget i
bleen. At beboerne har medbestemmelse og kan blive aktiveret/motiveret. Sansestimulering. Lyst, varmt, venligt,
godt indeklima, god atmosfære. De bedste hjælpemidler til den enkelte beboer. Rig mulighed for aktivitet/sanse
stimuli. Individualitet (ret til) for den enkelte beboer. Badeværelser der er store nok til 2 personaler, 1 beboer +
badebåre. At kunne fornemme årets gang selvom man er indenfor. Et positivt personale der udviser stort engagement
og som ser muligheder hos den enkelte beboer. At tingene fungerer. At beboerne er glade/trygge og hygiejnen er i
top. At der er tid til aktiviteter der udvikler og styrker beboerne og personalet, - så Nexøhuset fremstår som et sundt og
godt sted at bo på (for pårørende og udenforstående). Synlig ledelse. Et pædagogisk fagligt personale. Ydelser af
omsorg og pleje. Handleplaner. Hjælpemidler. Medindflydelse. Kurser. Traditioner. At alle lærer at se Nexøhuset
som et hus med en bunke udfordringer og opgaver vi skal løse i fællesskab, og bruge hinanden og mødes til en GOD
arbejdsdag. At beboerne føler sig behandlet ligeværdigt. At beboere føler sig trygge og sikre i deres dagligdag. At der
er tid til den enkelte beboer. At jeg kan have mulighed i at have tid til alle beboer og kollegaer, så alle får en
udviklende dag. Et sted der er fuldt af liv og aktivitet dvs. ting til selvaktivering for netop vores brugergruppe. + rum til
ro og fordybelse. Et hus uden virvar og larm, altså god indretning og akustik. Man ser mulighederne frem for
begrænsningerne. At der er tid til den enkelte beboer. At der er plads til at kunne komme frit rundt. Lyst og venligt.
Gode arbejdskollegaer, hjælpemidler. En positiv stemning i huset. Trygge gode forhold både for personale og
beboere. God rummelighed, aktivitetsmuligheder, mulighed for at trække sig tilbage, overskuelighed. God ledelse,
udviklingsmuligheder for beboere og personale. Et hus, der fungerer som et hyggeligt hjem for beboere. Høj
faglighed og tryghed og en god arbejdsplads.
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Serviceoplevelsen: EXPERIENCE MAP
To designere fulgte hver deres personale person gennem dag og nat, og krydsede hinanden et par gange i løbet af arbejdsdagen, når de to ”personale
buddies” skulle hjælpe hinanden fx i forbindelse med forflytning, spisning eller anden aktivitet som kræver to personaler. Resultatet af observationer og
interviews med personalet er en kortlægning af beboerens og personalets dag og illustreres her i et ”experience map”.
Denne rejse gennem serviceoplevelsen anvendes i det videre forløb sammen med idé- og koncept generering (JOKERS). Alle billeder lægges ud i en lang
række på bordet og personalefølgegruppen diskuterer situationerne og forholder sig til hvorvidt og evt. hvordan JOKERS idéer kan være forbedringer.
Workshoppen dokumenteres med referat og lydoptagelse (diktafon).
(Normalt indeholder EXPERIENCE MAP fotos, men de er i denne præsentation slettet, af etiske årsager)

VÆKKE

TØMME URINPOSE

FORFLYTTE

BADE

KLÆDE PÅ

HENTE KOLLEGA

FORFLYTTE

SKIFTE BLE

HUSKE TING OM BEBOER

GIVE MORGENMAD

BESKED TIL RENGØRING

CHECKE AC KALENDER

KOORDINERE M. KOLLEGA

FORFLYTTE TIL AKTIVITET

AKTIVITETER UDE

PÅ TOILET

GIVE MEDICIN

FORFLYTTE TILBAGE FRA AC

VENTER

RYDDE OP EFTER FROKOST

PUTTE TIL LUR

CHECKE VAGTPLANER

CHECKE ELEKTRONKALENDER

HENTE VIDEN

VÆKKE FRA LUR

RYDDE OP EFTER AFTENSMAD

AFTENSKOLE

SE TV - AFTENKAFFE

HENTE HJÆLPEMIDDEL

HENTE MEDICIN, BLEER MV.

AKTIVITETER I AC

FORBEREDE FROKOST

SPISE FROKOST

KLARGØRE MEDICIN

PERSONALE MØDER

BESØG AF PÅRØRENDE

FORBEREDE AFTENSMAD

SPISE AFTENSMAD

PUTTE TIL NATTEN

RAPPORTERE TIL KARDEX

OVERLAP

SVARE TELEFON
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Idé og Koncept: JOKER SPIL
Kortlægningen med ”experience map” af servicen åbner op diskussion af
mulige punkter for forbedring af servicen.

Joker temaer

JOKER kort med idéer til serviceforbedringer fremlægges ved en
workshop med personalet.

PROCESSER OG ARBEJDSOPGAVER
Ideer til nye måder personalet kan udføre deres arbejde på
– understøttet af teknologiske hjælpemidler.

Idéerne spænder vidt fra højt teknologiske hjælpemidler til ændringer af
vaner og kommunikationsmåder og det er vigtigt at understrege, at AKP
Design udvikler JOKER idéer på baggrund af viden om hjælpemidler, itsystemer, teknologi, smart-houses, materialer, metoder og nyeste best
practise eksempler fra institutioner mm. Det er således kvalificerede
forslag der er repræsenterede på JOKER kort.

RUTINER & VANER
Ideer til hvordan dagen kan tilrettelægges anderledes - fx at
dagen kan skræddersyes til den enkelte beboer.

JOKERs er kort med illustration og tekst der beskriver en idé eller
løsning. Det kan være ting, som ikke er opfundet endnu, eller det kan
være hyldevarer. Undervejs i spillet/processen kan opstå yderligere
JOKERs som man sammen bringer ind i spillet.
Personale og ledelse kvalificerer, prioriterer og evaluerer gennem flere
workshop forløb og interview indtil der foreligger et kvalificeret grundlag til
at beslutte hvilke idéer der kan give sandsynlige serviceforbedringer
sammenholdt med de forskellige beboeres evner og behov.

AKTIVITETER
Ideer til hvordan aktiviteter for beboere (og pårørende) kan
være anderledes integreret i hverdagen.
PÅRØRENDE DIALOG
Ideer til hvordan dialogen med de pårørende kan forbedres.
INDRETNING OG BYGGEPROJEKTET
Ideer til hvordan huset bør indrettes for at opnå godt
arbejdsmiljø, godt flow, gode aktiviteter, sanse stimuli og
oplevelser til beboerne og de pårørende.
INTELLIGENTE OG INTEGREREDE HJÆLPEMIDLER
Indretning med omtanke og ny teknologi.
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Følgegruppens udvalgte JOKERS ideer på beboernes vegne
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Følgegruppens prioritering af JOKERS idéer på beboernes vegne
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Viden baseret idé-udvikling og kvalificering
Baggrunds viden inddrages, fx
teknologi - hjælpemidler - sundheds-sektoren –
ældreplejen – institutionsbyggeri – digitalisering – itsystemer - internationale perspektiver og erfaringer
med brugerinddragelse på handicap området

PROCESSER OG ARBEJDSOPGAVER epilepsi
monitorering
fald alarmer overvågning
hjerterytme og åndedræt robotter
bærbare
it
skærme
taleinterface
diktat
møder
RUTINER & VANER
ernæring og søvn
”functional food”
smoothies
deltagelse i madlavning
wellness
svømmebad med andre
AKTIVITET
musik 0-1 kontakter
træning
spis selv
mobile og fleksible aktiviteter
gør-det-selv
sanse stimuli gynge
selvhjulpenhed
PÅRØRENDE DIALOG infotavle rød-tråd-mappe
”book en hjælper”
INDRETNING OG BYGNING
sansestimuli del af bygningen
lys projektioner
lydtæt rum dagslys svømmebad
ingen blelugt
rfid-lås
HJÆLPEMIDLER terrængående udekørestole og
lifte
automatisk wc
loftslifte
paro sæl

Bruger viden tilegnes, fx via
observation – interview - afprøvning
- diskussion – interaktion –
generel inddragelse af Nexøhusets
beboere, pårørende og personale

DIGITALE HJÆLPEMIDLER TIL PERSONALE

AKTIVITETER OVER ALT HELE DAGEN

NYE MÅDER FOR MØDER
OG INFO TIL PÅRØRENDE

IDÉ 1:
NYE VANER OG TRADITIONER
FOR PÅRØRENDEDIALOG

IDÉ 2:
MERE BRUGERTILPASSET
BEBOER OPLEVELSE –
AKTIVITETER EN DEL AF HELE
DAGEN

INTEGREREDE SANSEAKTIVITETER

INTELLIGENTE HJÆLPEMIDLER
Hvert symbol repræsenterer en idé og formen angiver emnet

Specifik viden tilføres, fx
Ekspertvurdering - krav
specifikation - evaluering –
vægtning - udvælgelse prioriteringsregler –
værdivurdering - handlingsplan –
implementering - effekt

Symbolerne finder sammen i klynger
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Konkretisering af idéer
Projektet har genereret et væld af idéer til at forbedre servicen - nogle små
og lette at implementere omgående, hvoraf nogle allerede implementeret,
og andre implementeres i løbet af 2008.
Andre er mere omfattende og krævende at implementere og endnu
andre er meget visionære og innovative, og der findes ikke eksisterende
løsninger på markedet hvorfor de beskrives som mulige videre
udviklingsprojekter.
De udvalgte idéer er:
1)
Nye vaner og traditioner også for pårørendeinddragelse: Implementering af
services der fremmer dialogen med og inddragelsen af de pårørende.
(umiddelbart implementerbart i det eksisterende Nexøhuset)
2)
Mere brugertilpasset beboer oplevelse med mulighed for flere aktiviteter
overalt til funktionsevnebevarelse, træning, sansestimuli og læring
(umiddelbart implementerbart i det eksisterende Nexøhuset)
3)
Digitale værktøjer til personalet i form af mobilt it-redskab til personalet,
som giver tidsbesparelser, færre fejl, bedre tryghed/sikkerhed for beboere
og personale (beskrevet som brief til udviklingsprojekt med
interessetilkendegivelse fra indtil flere virksomheder - ikke umiddelbart
implementerbart i eksisterende hus – da systemet ikke findes på markedet).
4)
Intelligente hjælpemidler til aflastning af tunge plejesituationer (fx nyt
vaske/tørre/støtte/løfte toilet) og intelligente aktiviteter for etablering af
højere grad af selvhjulpenhed iblandt beboere herunder idéer til integrerede
teknologiske sansehjælpemidler i huset som videre bringes til
arkitektfirmaet CUBO i forbindelse med det nye byggeprojekt.

Idé udvælgelse
Idéer er vægtet ud fra i hvor høj grad de løser størst behov og
kommer flest mulige beboere, pårørende og personale til gode
samt kan implementeres i eksisterende hus i indeværende år.
Udvælgelsen er sket i samarbejde med EBST og ledelsen i
Nexøhuset, på baggrund af ovenstående vægtning og deler
idéerne i tre grupper:
A - Hvad der er muligt at implementere umiddelbart i det
eksisterende hus uden ekstern finansiering.
B - Hvad der kan beskrives som udviklingsprojekter,
der søges finansiering til i 2008.
C - Hvad der skal rejses finansiering til at købe/bygge/integrere i
det eksisterende hus, men som kan flytte med ind i det nye
hus.

På de næste sider er et udvalg af idéerne beskrevet.
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Forbedring af pårørende dialog
Beskrivelse
De pårørende har efterspurgt bedre information og bedre mulighed for at
følge med i udvikling/fremdrift i forhold til handlingsplanen, som lægges for
1 år ad gangen. De har ikke forudsætninger for at læse og forstå hvad der
til dagligt journaliseres i Kardex og de har derfor svært ved at se den røde
tråd når handlingsplanen er vedtaget – for det næste år frem.
De har behov for et telefonopkald, og et par ord om hvordan det går, eller
om at der har været en sjov episode i løbet af ugen eller et fremskridt i
udviklingen. Og de har behov for at der forklares i almindelige ord, hvordan
det går.
Endvidere efterspørger de pårørende viden om nye medarbejdere og bedre
kendskab til eksisterende medarbejdere idet der er mange nytilkomne.
Mange forældre bekymrer sig, grundet deres høje alder, for hvem der skal
tage over, når de ikke er her mere.
De pårørende har meget forskellige behov - nogle efterspørger en
”søndagssnak” med kontaktperson som metode til at holde sig informeret
om udvikling, mens andre efterspørger viden om nye diagnoser, nye
behandlingsprincipper, ny pædagogik, ernæring, motion, søvn etc. og
erfaringsudveksling derom.
Pointen er, at de pårørende vil opleve en bedre service, hvis informationen
formidles på deres præmisser.

Handling
Allerede nu i det eksisterende hus implementeres flere måder til at
forbedre informationen/kommunikationen.
1)
Der etableres i løbet af sommeren 2008 en tavle med fotos og et par
linier om hver medarbejder i Nexøhuset – og kommer der vikarer
eller nye medarbejdere, skal de på tavlen med et hurtigt digitalfoto i
løbet af 1 uge.
2)
Opslagstavlen skal fra nu af bruges mere aktivt og systematisk til at
informere om nye diagnoser, behandlingsprincipper og ny
pædagogik.
3)
Opslagstavlen skal fra nu af bruges mere systematisk som
eventkalender med information om aktiviteter, mærkedage (også
personalets bryllupper m.v.).
4)
Der etableres i løbet at sommeren 2008 et ringbind med
plastlommer, hvor hver medarbejder får til opgave at fylde en A4 side
ud om sig selv og sætte ind, ligesom hver kontaktperson skal fylde
en A4 side ud om beboerne. Pårørende kan vælge også at udfylde
en side i ringbindet.
5)
Pårørende skal tilbydes ugentligt telefonopkald fx ”søndagsopkald”
for opfølgning og information og løs snak om hvordan det går.
6)
Ledelsen skal søge at facilitere et pårørende drevent netværk for
brugerne, og finde en måde at imødekomme ønsker om at arrangere
nye kaffe-søndage og nye traditioner at mødes om.
7)
Der skal informeres om mulighederne for støtte og vejledning i forb.
med at de ældre pårørende bekymrer sig om ”hvem der skal tage
over”.
8)
På sigt – i takt med at Nexøhuset overgår til digitale redskaber – skal
der introduceres mulighed for at anvende sms og email til yderligere
kommunikation mellem personale og pårørende.
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Nye måder at være sammen på for beboere + pårørende + personale
Beskrivelse
Der er behov for nye måder at mødes på (pårørende-beboere-personale) i
”familien Nexøhuset” fordi de ældre pårørende ikke længere magter at tage
på udflugt med – eller få hjemme besøg af – deres stadig mere
funktionsnedsatte søn/datter.
De pårørende føler på samme tid at de forstyrre personalet når det kommer
på besøg, fordi de ikke kan klare besøget uden hjælp.
Idéer såsom at etablere søndags café, temaaftener, nye traditioner for at
mødes omkring højtider skal i spil i samråd med personalet.

Handling
Allerede nu i det eksisterende hus skal det søges at etablere en god dialog
omkring afholdelsen af café møder og mere private møder for de
pårørende og deres søn/datter.
Det skal afprøves om man kan lave faste aftaler fx om at der søndag
eftermiddag er ”café format” i dagligstuen, hvor man kan sidde semi-privat
sammen i familien, men stadig være sammen med de andre og i nærheden
af personalet, hvilket giver tryghed uden at føle man ulejliger.
De pårørende tager gerne selv kaffe og kage med – hvis personalet så
”stiller borde op” til café.

Nogle af de pårørende foreslår selv, at de kan tage kaffe og kage med.
Andre vil hellere lave det i køkkenet og slå en sludder af med
personalet.
Hvis Nexøhuset fx stiller borde op så stuen er ”cafe-agtig” kan man mødes
på flere måder. Enten mor og far sammen alene omkring et cafébord med
søn/datter eller sammen med alle de andre ved et større bord.
Mødet bliver derved som man selv ønsker det, og de pårørende behøver
ikke føle de forstyrrer de andre i fællesskabet – eller personalet, ligesom de
ikke behøver at sidde på de små værelser for at være alene med deres
søn/datter.

Service Design Demonstrationsprojekt: Bo-institution Nexøhuset i forandring – af AKP Design, Marts 2008

27 af 35

Nye vaner i det eksisterende Nexøhus
Stress afværgelse”
Beskrivelse
Observation og interview med personalet indikerer at tvungne pauser i
separate rum vil være en god idé – evt. blot korte pauser - for at forebygge
stress som kan komme ”snigende”. Både for rygere og ikke rygere.
Handling
Allerede nu i det eksisterende hus tænkes et pauserum til personalet ind.
I løbet af sommeren kan det være udenfor, til efterår og vinter kan det evt.
være kontoret, eller 1.salen på aktivitetscentret. Der kunne også købes/lejes
en massagestol som personalet kunne bruge til 10 minutters pause.

Computere 2-3 steder i huset
Beskrivelse
Alt tyder på at det vil give mening at placere computere 2-3 yderligere
steder, så personalet ikke kun kan tilgå cardex og elektron kalender etc. et
sted i huset.
Handling
Det bør prioriteres at bruge midler på at dels etablere mindst én ekstra
computer i hver gruppe i det eksisterende hus, og på samme tid lave en
plan for uddannelse i de digitale systemer som evt. vælges (Bosted Systemet,
Cardex, BN Data og ZealandCare systemet skal afprøves af en udvalgt
gruppe, inkl. en af de unge medarbejdere som er vant til at anvende digitalt
Cardex). Projektet har formidlet at der kan indhentes løbende erfaringer fra
institutionen Lindebjerg, som har erfaringer med at overgå til digitale
personale redskaber. Der afholdes bl.a. en workshop i løbet af sommeren.

Spisehjælpemidler og fleksibilitet
Beskrivelse
Spisesituationen er en rigtig ”flaskehals” i Nexøhuset, hvor alle spiser på
samme tid, sammen. Observation og interview med personalet indikerer at
nogle beboere formentlig vil kunne spise mere selvhjulpent, med bedre
spiseredskaber (Bl.a. med justerbare vinkler).
Endvidere skal det overvejes at gøre indretningen af spisestuen mere
fleksibel, så beboerne kan til eller fravælge siddeplads.
Evt. flyttes projektor ind imellem ind i spisestuen, for lysshow eller
feriebilleder.
Handling
Allerede nu i det eksisterende hus giver det mening at gennemføre re
vurdering af beboernes evner og evt. afprøve nye spiseredskaber. (AKP
Design er i anden forbindelse involveret i udviklingen af nyt bestik til
multihandicappede, og vil, så snart der er prototyper, sørge for at
Nexøhuset får disse til afprøvning og evaluering.)
Det overvejes at flytte om i spisestuen, samt evt. lave projektioner med
eksisterende projektor fra sanse-rum for at skabe overraskelse i rummet.

Aktiviteter overalt
Beskrivelse
Aktivitetscentertid bortskaffes og aktiviteterne spredes ud over hele dagen.
Handling
Allerede i løbet af sommeren afprøves dette – forhåbentlig i takt med at
der bliver rejst finansiering til at etablere flere mobile aktiviteter og
sansestimuli både ude og inde. (Se idéen: ”Ny dag i Nexøhuset”)
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Ny dag i Nexøhuset - individuelt tilpasset hverdag for beboere
Beskrivelse
Projektet har genereret en plan/et skema for en ny dag i Nexøhuset. Alt
tyder på, at hvis der tænkes anderledes omkring aktiviteter, så opnås en
forbedring af beboernes oplevelse af servicen med de nuværende personale
ressourcer.
Forandringen forgår i måden at tænke dagen på. De vigtigste forandringer i
forhold til den eksisterende dag er at aktiviteter spredes ud over hele dagen
– i stedet for at blive udført på fastlagt tidspunkt (2-3 timer formiddag) i
Aktivitetscenter. Derved bliver bedre mulighed for aktivering af de, som fx
står meget tidligt op og derfor har tid til aktiviteter inden morgenmad.
Morgensangen flyttes til at foregå ude i grupperne inden morgenmad,
hvorved spares en forflytning til/fra aktivitetscentret. Personalet får mulighed
for i højere grad at tilpasse aktiviteter i forhold til hvor beboeren er, og hvad
beboeren har lyst til, på et specifikt tidspunkt og sted på dagen.
Spisevanerne lægges om så den varme mad serveres om aftenen og man
er mere uafhængig af at være tilstede ved frokost tid i huset og kan lettere
kan tage på tur fx med en madpakke og smoothies. Endvidere overtager en
madmor mange af de aktiviteter som sosu assistenter og pædagoger
udfører i dag i forbindelse med spisning og forberedelse/oprydning.

Handling
Ledelsen afprøver gennem sommeren 2008 forandringerne i ”En ny
dag”. I første omgang oprettes afkrydsnings skema så man kan sikre og
dokumentere at beboerne får den service som de betaler for og har krav på.
Ledelse undersøger/afprøver sideløbende den mulige effekt og økonomi
ved at differentiere fagpersoner/timer/ydelser ved "den nye dag" med
henblik på at regne på de mulige besparelser der måtte opstå som følge af
at hvis fx opgave X udføres af en køkkenassistent kl. 8-10 så
sparer Nexøhuset kr. Y uden at kvaliteten af servicen forringes.

Personalet får således ”frihed under ansvar” til at vælge aktiviteter, frem for
at følge et fast skema. Hvis beboer fx skal i sauna el. boblebad om
formiddagen kan man vælge at droppe at gå i bad, når man står op og få
mulighed for morgenmad på værelset. Derved spares to forflytninger og
”dobbeltbad”.
Effekt
Aktiviteter bliver en integreret del af hele dagen frem for være bundet til et
sted og en specifik tid og gør dagen mere brugertilpasset for beboeren, og
giver personalet bedre tid til de enkelte aktiviteter.
Service Design Demonstrationsprojekt: Bo-institution Nexøhuset i forandring – af AKP Design, Marts 2008

29 af 35

Aktiviteter og sansestimuli, der kan flyttes med brugerne og huset
Beskrivelse
Nye teknologiske hjælpemidler kan give beboerne sjove oplevelser, leg og
læring – også gennem selvaktivering. Men lav-teknologiske hjælpemidler til
sansestimulering og aktiviteter rundt omkring i huset kan bestemt også
forbedre oplevelsen og dagen for beboere.

Status
Projektet har genereret skitser og idéer, som beskriver idéer og løsninger
inspireret af besøg i bl.a. Snoezelhuset i Gentofte. Idéerne er koblet med
eksperters viden om pædagogik, leg og læring, og baseret på kendte
træningsprincipper.

Projektet har kortlagt at man med få midler kan etablere sansestimuli
som er u-afhængige af rum og bygning, men er flytbare i forhold til hvor
brugerne har behov for dem. Således bruges de overalt i huset og ikke kun
i aktivitets center. Fx kasse til sand- og vandleg, kæmpe puslespil, fiber lys
med spejleffekter, træningsredskaber som sofa-motionscykel, trampolin,
måtter, gangstøttebukke, instrumenter til musik, dans, rytmik, leg og læring.

Handling
Fundraiser og AKP Design vil i fællesskab bistå Nexøhuset med at søge
kommunen og private fonds midler stort ca. kr. 250.000 til indkøb og
afprøvning af eksisterende gode, mobile trænings- og sansestimulererende aktiviteter, der således kan flyttes rundt og flytte med, fra
det gamle til det eksisterende hus i løbet af sommeren 2008.
Mange af forslagene bygger på idérigdom og kreativitet frem for dyrt
indkøbte teknologiske løsninger, og kan let og uden særligt høje
omkostninger etableres i det eksisterende Nexøhus.
Mere avancerede og kostbare hjælpemidler kan indkøbes via HMI-basen
hos kendte leverandører fx ABHandic Help eller Jadea.
Mens lav-teknologiske idéer kan realiseres af AKP Design med dele
indkøbt i bl.a. nærliggende byggemarkeder.
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Individualitet og selv-aktivering i det eksisterende Nexøhus
Min Musik
Smoothies og mini-køleskab
Beskrivelse
For nogle beboere vil en etablering af fx clock-radio eller musikanlæg, der
styres af store 0-1 kontakter give mulighed for en god selv-aktivering til bl.a.
musik og lydbånd alene på værelset. Flere af beboerne elsker at sidde
alene på værelset og lytte til musik (eller se tv) men de kan ikke selv
betjene almindelige kontakter.
Status
Ideen om at etablere morgenvækning/clockradio med musik i beboernes
rum vil blive overvejet – og apparater til 0-1 kontakter vil måske blive
indkøbt (fx AB Handic Help eller Jadea).
Go’morgen
Anders!

Robot Sælen PARO
Beskrivelse
”Mental commitment robot” til demente og udviklingshæmmede, som åbner
op for følelser og omsorg når de interagerer med kæledyret.
Status
Projektet har af Demenscenter Pilehuset lånt og afprøvet Paro, men finder
ikke hjælpemidlet brugbart, da robot-sælen ikke tåler at blive vasket, hvilket vil
udgøre en hygiejne risiko iblandt beboerne. Flere beboere interagerede ellers
med robot-sælen – og hvis der i fremtiden kommer andre, mere hygiejniske
robot kæledyr på markedet, bør disse afprøves med Nexøhusets beboere.

Beskrivelse
Muligheden for et mellemmåltid beboeren selv kan spise - hvis beboer
sover længe og ønsker at springe morgenmad i fællesstuen over eller bliver
sulten sent på eftermiddagen. Nogle beboere elsker at gå i køleskabet – og
et mini-køleskab på værelset kunne være en god service for disse beboere.
Status
Ideen om at blende frugt og grønt til smoothies er allerede implementeret
og letter en del arbejde omkring fx morgenmaden, idet flere kan spise det
selv. Det overvejes meget kraftigt at købe et mini-køleskab til især en
beboer for hvilken det at gå i fælleskøleskabet kan resultere i overspisning
med fare for helbredet til følge.

Ernæringsvejledning
Beskrivelse
Mere viden om menu/kost der tilpasses efter diagnose – fx kan det hindre
REM søvn hvis man får kaffe lige inden man skal sove.
Status
Projektet er i dialog med SUHRS som samarbejder med hospitalsvæsenet om
ernæring til ældre og handicappede. Ideen om at konsultere ernæringsvejleder
er endvidere i spil og overvejes.
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Idéer til ”Det nye Nexøhus” Byggeprojektet
Nyt hus giver nye muligheder for at integrere hjælpemidler og aktiviteter i
bygningen og optimere logistikken i personalets arbejde.
Nyt hus giver mulighed for at beboerne får mere hjemlighed i deres bolig
og mere individualitet, samt at personalet får færre arbejdsskader.
Loftslift kan integreres i lejligheder og afhjælpe forflytninger også i
badesituationen ligesom automatisk toilet kan installeres som wc og give
øget selvhjulpenhed, fjerne uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og
forbedre hygiejnen.
God udluftning og ventilation kombineret med system til håndtering af
snavsetøj og brugte bleer mm kan skabe bedre indeklima.
Aktiviteter og sansestimuli kan integreres som en del af bygningen og
skabe selvaktivering. Varmtvandsbassin kan skabe nye muligheder.
Ny teknologi gør det muligt at differentiere fx i forhold til adgang til fælles
områder, uden at der bliver tale om magtanvendelse. Både til døre og
skabe.

Lars Thiis, CUBO arkitekter:
”I projektet Nexøhuset har vi som arkitekter arbejdet ”traditionelt” dvs. vi har
gennem interview og møder med personalet søgt et program defineret,
som kunne danne grundlag for vores skitsering af nye fysiske rammer til
den svære målgruppe der er tale om.
I den forbindelse har det været vigtigt og værdifuldt at involvere viden og
ekspertise der supplerer vores fagområde, men er mere specifikt målrettet
på hverdagens problemstillinger omkring aktivering af beboerne.
Specielt stimuleringen af sanseapparatet
kan i forskellige udgaver være et velkomment integreret tilskud til beboernes
hverdag dvs. udformningen og detaljeringen af aktivitetscenter og bolig skal i
høj grad målrettes beboernes særlige behov og evner.
I denne forbindelse supplerer AKP Design’s særlige viden og
procesorienterede indgangsvinkel forbilledligt den traditionelle rådgivning, og
vi glæder os til, i den fremtidige detaljering af projektet, at udbygge dette
samarbejde for at formgive optimale boliger for en særdeles udsat gruppe i
det danske samfund.”

Illustration: CUBO arkitekter
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Projektets erfaringsopsamling
Ledelsen har udtrykt frustration over at mange af forbedringsforslagene
ligger lige for, men at personalet blot ikke til dagligt har tid og overskud til at
sætte ord på og foreslå - endsige implementere - forbedringer løbende.
Personalefølgegruppen har desuden udtrykt tilfredshed med at få kortlagt
hvad de laver, og eksempelvis hvor meget de rent faktisk flytter sig i løbet af
en dag. De har set projektet som en anledning til at fjerne sig fra
dagligdagen og bruge tid på at tænke muligheder og idéer til forbedringer,
nye måder og nye muligheder. Det har således været utroligt positivt at
arbejde med personalet i Nexøhuset som har udvist stort engagement.

Marianne Kofod Pedersen, forstander på Nexøhuset:
”At have AKP-Design i huset igennem ca. 4 mdr. har virkelig været en
fornøjelse - en meget arbejdsom fornøjelse.
Det har sat focus på hvem vi er, hvad vi gør, hvad vi gerne vil gøre, og hvor vi
gerne vil hen med det vi gør.
Vi har kigget på os selv med både beboer-, pårørende- og medarbejderøjne.
AKP-Design har suppleret med og givet indsigt i helt nye muligheder.
Det har været en spændende proces, hvor alle vores egne små ideer gennem
tiden er kommet op på bordet og er blevet kombineret med det, AKP har set
hos os, og i resten af verden.

Processen har vist sig at fungere som ”empowerment” dvs. deltagerne
(personalet, ledelsen og de pårørende) har gjort vigtige erkendelser
undervejs som gør det lettere at implementere forandringerne efterfølgende.

AKP-Design udgør en stor videnbank med erfaringer fra hele verden, og et
kæmpe gå-på-mod til at finde de bedst mulige sammenlignelige institutioner,
hjælpemidler, kommunikationsmetoder m.m.

Der har dog vist sig at være store udsving i besvarelser fra personalet i
følgegruppen og den øvrige personale gruppe.

Projektet har været et godt skub i den rigtige retning.
Det har tvunget os til at få ideerne samlet, få dem frem, få dem prioriteret,få
dem kombineret med AKP-Designs nye og spændende ideer, få det
hele organiseret og få det sat i værk.

Personale, som har været en del af projektets følgegruppen, har vist meget
større forandringsparathed, end de som ikke har deltaget aktivt i
projektudviklingen. Især ”EXPERIENCE MAP” og ”JOKERS” har vist sig at
åbne op for at se muligheder for forbedring af servicen gennem forandringer.
Via metode-redskaberne er synliggjort hvordan nogle ting i den daglige
arbejdsdag kunne gøres anderledes, allerede inden ombygningen og flere
er allerede implementeret.
Projektet søger efterfølgende at undersøge på hvilke andre typer af
institutioner, de udviklede erfaringer og idéer kan anvendes, fx plejehjem.

Projektet har nået sin deadline - men Nexøhuset og AKP-Design skal først for
alvor til at begynde.
De gratis ændringsmuligheder skal straks iværksættes og følges op.
Dem der koster lidt eller meget skal der søges midler til.
Vi glæder os til at komme igang.
Vi er meget taknemmelige for samarbejdet med AKP-Design.
Og vi er meget taknemmelige for at Servicestyrelsen sammen med Erhvervsog Byggestyrelsen har givet os denne mulighed.”
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Projektets interessenter
• ICTAL Care, forskning i produkter til epilepsi
• Antropolog Louise Thiesen Winthereik (handicap-institutioner, brugere med epilepsi)
• DELTA – monitorering/sensorer
• ZealandCare – mobile omsorgssystemer og hjælpemidler
• Hjælpemiddelinstituttet (HMI – viden om hjælpemiddelområdet og teknologi)
• Danish Rehab Group (Hjælpemiddelbranchens branche-organisation)
• Demenscenter Pilehuset, v/ fysioterapeut, Lone Gaedt, projektkoordinator ”Vær Tryg”
• AaU v/Lotte N S A Struijk, Virtuelt Center for Teknologi til Aldrende og Handicappede)
• ITU

Nævneværdige institutioner:
Lindebjerg, Aarup, fyn
Koglerne, Roskilde
Taxhuset, Råstrup
Snoezelhusene, Gentofte og Maribo
Østerskoven, Hobro

• CUBO arkitekter v/Lars Thiis
• PERSONAS projekt omkring velfærdsteknologi KL/Odense v/Claus Nielsen
• Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg, v/Birgit Mikkelsen og Ivan Kjær Lauridsen
• Pårørende, beboere og personale i Nexøhuset

Kontakt Annette Krath Poulsen mail@akpdesign.dk
eller telefon 20651135 for yderligere information om projektet og videreførelsen.
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Kontakt AKP Design for yderligere information
Projektet formidler gerne erfaringer, proces, metode og idéer i detaljer.
Kontakt Annette Krath Poulsen for yderligere information, mail@akpdesign.dk eller telefon 20651135
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