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Får som forsøgsdyr i Foulum
Det kirurgiske færdighedslaboratorium på AU Foulum er
nu også bestykket med en C-bue, så kirurger kan træne
operationstyper, der kræver røntgen-gennemlysning.
Læger fra Karkirurgi blev de første til at træne med den
nye C-bue. Som noget helt nyt var forsøgsdyret ikke en
gris, men et får. Karkirurgerne skulle øve endovaskulære
operationsprocedurer – altså indgreb på blodkar – og på
det område er fåret mere velegnet som forsøgsdyr end
grisen, da fårets pulsårer har den samme dimension som
menneskets.
- Fåret blev lejret på højre side og med venstre ben
holdt op, så lårpulsåren på højre side kunne punkteres
og forsynes med en port til det endovaskulære operationsudstyr. Billeder af blodkarrene i bækkenet er lette at
illustrere. På det venstre ben kunne pulsårerne følges
helt ned til kloven, og lige over denne kunne vi træne en
karpunktur, der svarer til en punktur på en pulsåre på det
menneskelige underben, fortæller overlæge Jes Sandermann, Karkirurgi.
- Hovedpulsåren nedadtil i maven deler sig i tre kar – og
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hurtigt i fire. Samtidig bliver passagen til karrene vanskeligere, da den vinkel, der skal passeres, bliver mindre og mindre – helt som i vores kliniske hverdag, tilføjer han.
Karkirurgernes træningsmodel fungerede så fint, at de planlægger et endovaskulært kursus i den karkirurgiske speciallægeuddannelse. Læs mere og se flere billeder på hjemmesiden.
Brug hovedet og flyt fødderne
Konflikter kan forebygges. Det var hovedbudskabet, da
Akutafdelingens 28 serviceassistenter for nylig blev klædt
på til bedre at kunne håndtere konflikter.
Kurset var en del af et samlet kompetenceudviklingsforløb forud for indflytningen i det nye akutcenter. Her vil de
psykiatriske patienter også blive visiteret gennem Akutafdelingen, og dermed vil behovet for at forebygge og
håndtere konflikter formentlig stige. Men i virkeligheden
er konflikthåndtering relevant i forhold til alle patientgrupper, når man rykker i nye rammer med ensengsstuer
og lidt længere til nærmeste kollega, påpeger flyttekoordinator Jette Maria Bjærge. For også demente patienter,
stof- og alkoholpåvirkede personer og kriseramte patienter og pårørende kan føle sig pressede og reagere uforudsigeligt.
På kurset lærte deltagerne derfor at tænke egen sikkerhed ind i alle situationer og overveje egen placering i forbindelse
med konflikter. Kort sagt: Brug hovedet, flyt fødderne og gå til siden.
- Det handler blandt andet om at tænke over, hvordan man guider patienten videre uden at røre vedkommende, eller
hvor man placerer sin hånd, så man ikke provokerer unødigt, forklarer serviceassistent Helle Refsgaard.
Læs mere om konflikthåndtering på intranettet.
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Ny klinikchef på Vestdansk Center for Rygmarvsskade
I går – 1. marts – holdt Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) skiftedag på posten som klinikchef. Henrik
Sångren afløste konstitueret klinikchef Rikke Middelhede
Hansen, som fortsætter på VCR som overlæge.
Den nytiltrådte klinikchef kommer fra en stilling som
overlæge ved Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering på
HE Vest. Han er speciallæge i almen medicin og har en
ph.d.-grad.
VCR havde ikke på forhånd lagt sig fast på, hvilket speciale den nye klinikchef skulle have som sin lægefaglige
forankring.
- Vi er meget bevidste om det store ansvar, vi har påtaget os som det ene af landets to rehabiliteringscentre for
en hårdt ramt patientgruppe. Det er afgørende vigtigt, at
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vi giver patienterne den bedst mulige hjælp til at komme
videre i deres liv, siger lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt.
- Så vi har først og fremmest set os om efter en ansøger med interesse for neurorehabilitering i en tværfaglig sammenhæng. Det har Henrik Sångren. Desuden kommer han med en bred klinisk erfaring fra flere forskellige specialer.
Alt i alt matcher han stillingsprofilen perfekt, fortsætter den lægefaglige direktør.
Den nye klinikchef har tidligere været ansat som afdelingslæge på VCR. Netop samarbejdet mellem alle fagligheder var
noget af det, der gjorde indtryk på ham.
- Det tværfaglige kliniske samarbejde, tilgangen til patienterne og det høje faglige niveau på VCR var en positiv oplevelse og inspirationskilde for mig, fremhæver Henrik Sångren.
Læs mere på hjemmesiden.
Kom til temadag om demens
HE Midt er blevet udvalgt til at være med i et nationalt projekt om demensvenlige hospitaler sammen med to andre hospitaler i Danmark. I den forbindelse
holder HE Midt en temadag om demens den 4. april for alle interesserede.
Du kan blandt andet høre om et screeningsredskab, der kan give et øjebliksbillede af dementes aktuelle adfærd – også kaldet AFFI-metoden. Derudover
kan du høre om teknologi til demente og til fagpersonalet, der skal pleje og
behandle demente. Du kan også blive klogere på patient/pårørende-oplevelser,
forskning i demens, og hvad en rolighedspakke består af.

Karen Alrø Riisgaard Johnsen er i

- Vi glæder os rigtig meget til at samle folk, der har interessen for demens til

fuld gang med at indsamle viden om,

fælles. Vores håb er at få delt de gode erfaringer og den brugbare viden, der

hvordan HE Midt kan blive endnu

hele tiden bliver genereret om demens i de forskellige sektorer, så vi alle kan

mere demensvenlig.

få ny inspiration til, hvordan vi bedst muligt tager hånd om patienter med demens, siger sygeplejerske Karen Alrø Riisgaard Johnsen, der er projektleder på
projektet “Demensvenligt Sygehus” på HE Midt.
Programmet for temadagen er sammensat med udgangspunkt i, hvad der sker på demensområdet i Danmark lige nu,
og det består af tre oplæg og fem forskellige workshops.
Se yderligere information om program, workshops og tilmelding til temadagen i invitationen.
Udskiftning af afløbsrør på RH Silkeborg
Regionsrådet har onsdag den 28. februar bevilliget 6,4 millioner kroner til udskiftning af afløbsrør på RH Silkeborg i 2018 og 2019.
Afløbsrørene i bygning 2 og 5 skal skiftes for at komme vedvarende lugtgener
i de to bygninger til livs.
Afløbsrørene i begge bygninger er gennemtærede og revnede, og derfor opstår lugtgenerne.
Arbejdet forventes at begynde i løbet af foråret og slutte i begyndelsen af
2019.
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RH Viborgs kran forlader byggepladsen

I to år har den røde kran ved RH Viborg forsynet hospitalets byggeplads med byggematerialer, mens det nye akutcenter er vokset op etage for etage omkring kranen.
Men nu er byggeriet så langt, at det ikke længere er nødvendigt med en fast kran på pladsen. Mandag begyndte håndværkerne at pille kranen ned, og i stedet vil en midlertidig kran fremover blive hyret ind efter behov.
Den røde kran har været synlig fra det meste af byen. Med sine 62 meter og 52 meter lange arm har den raget godt op
i landskabet – og trods placeringen i et dybt hul, har den højdemæssigt været på niveau med hospitalets hvide højhus.
Hullet, hvor kranen har været placeret, skal i øvrigt forvandles til en gårdhave, inden det nye akutcenter tager imod de
første patienter i 2019.
Se flere billeder på www.fremtidensakuthospital.dk
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