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bArn- ocH unGdomsAKuten i KristiAnstAd
Barn- och ungdomskliniken ska inom några år flytta till nya lokaler. I plane-
ringen av dessa har vi använt olika modeller och simuleringar för att bättre 
förstå vad olika lokalförslag innebär och öka personalens delaktighet i plane-
ringsarbetet. Genom att diskutera förslagen utifrån en interaktiv 3D-modell 
och en fullskalemodell har personalen kunnat peka på konkreta problem, 
t ex ett för litet väntrum, och få sjukhusledningen att förstå att lokalernas 
utformning måste ändras.

I en flödessimulering fick personalen en bild av hur förändringen av antalet 
rum påverkar hur rummen utnyttjas, hur väntetider berörs och hur många 
patienter som kan färdigbehandlas inom en viss tid.

infeKtionsKLiniKen i mALmö
Medicinteknisk apparatur är ett viktigt hjälpmedel i övervakningen och vår-
den av en intensivvårdspatient. Sjukvårdspersonalens uppgift är att tolka 
och värdera den kontinuerliga informationen i förhållande till patientens 
sjukdomstillstånd och symtombild i olika situationer. Projektdeltagarna från 
Infektionskliniken har tagit fram ett datorspel där personalen har möjlighet 
att träna utanför patientrummet. I spelet kombineras patientens parame-
trar från den medicintekniska apparaturen med patientens tillstånd, och 
användaren måste själv vara aktiv och fatta beslut om vilken åtgärd som 
ska utföras. Informationen förmedlas både med text, rörliga bilder och ljud. 
Målet är att personalen genom spelet ska lära sig att förstå och hantera 
informationen på rätt sätt och därmed bli tryggare och agera mer patient-
säkert vid oväntade händelser.

I projektet utvecklas och används så kallade visuali-
seringstekniker som ska bidra till att arbetsmiljöer i 
framtiden blir mer effektiva, tilltalande och säkra. 
Målet är att utforska hur visualisering kan användas 
i vårdmiljöer och ge anställda nya verktyg och infalls-
vinklar på sin arbetsmiljö och sina arbetsrutiner. Vid de 
två arbetsplatserna har visualiseringstekniker använts 
som stöd i planeringen av nya lokaler och för kompe-
tensutveckling.

Forskningsprojektet vid Lunds Tekniska Högskola har 
genomförts i samverkan med Barn- och ungdomskli-
niken vid Centralsjukhuset i Kristianstad och Infek-
tionskliniken vid SUS i Malmö. Projektet har pågått 
2010-2013 och har finansierats av AFA Försäkring.

verKtyG för visuALiserinG

Tredimensionella datormodeller
En planritning kan fungera bra för att få överblick 
över lokalerna på en arbetsplats, men det kan 
vara svårt att bilda sig en uppfattning om hur 
verksamheten kommer att fungera i miljön. Hur 
stora är rummen egentligen och har personalen 
bra översikt över väntrummet från expeditionen? 
Med hjälp av en tredimensionell (3D) datormodell 
av lokalerna kan man vandra runt i miljön och få 
en uppfattning om rummens storlek och funk-
tion.

Virtual realitylaboratoriet
En datorbaserad 3D-modell av en miljö kan visas 
på en datorskärm men för att man ska förstå den 
bättre kan den presenteras i full skala i det sk  
Virtual realitylaboratoriet. Där kan man vandra 
runt i modellen och med hjälp av avancerad tek-
nik få känslan av att röra sig i miljön på riktigt.

Fullskalelaboratoriet
I fullskalelaboratoriet kan bostäder och arbets-
platser byggas upp i skala 1:1. Där prövar man 
mått och utförande innan de viktiga besluten tas.

Flödessimulering
Medan en 3D-modell kan hjälpa till att utforma lokalerna på bästa sätt kan 
det vara till ytterligare hjälp att visualisera patientflödet genom lokalerna. 
Med hjälp av simuleringsprogram som används inom industrin kan statistik 
över patienter infogas i en modell av lokalerna. Simuleringen kan användas 
för att exempelvis identifiera flaskhalsar och undersöka hur förändringar i 
modellen (ex färre antal rum eller utökade mottagningstider) påverkar flödet.
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