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Ny guide om ungementor-funktionen skal hjælpe andre i gang med ordningen
Der er ros og anerkendelse for ungementorordning til RH Hammel Neurocenter, Region Midtjylland og kommunerne i Region Midtjylland i en rapport
fra Sundhedsstyrelsen. Ungementorer støtter unge, der har fået en hjerneskade, i at komme videre i livet og klare sig med de nye vilkår.
Sundhedsstyrelsen bekræfter, at Region Midtjyllands ungementorer gør en
markant forskel for både de unge og deres netværk. Rapporten kommer
med en anbefaling om, at erfaringerne med ungementorer udbredes til øvrige regioner og kommuner.
- Unge med en erhvervet hjerneskade kan have forskellige udfordringer på
grund af deres hjerneskade. Særligt i situationer der kræver noget ekstra –
eksempelvis en eksamen, hvis kæresten pludselig smutter, eller hvis de skal flytte hjemmefra. I sådanne situationer er
vores fornemmeste opgave at lytte og støtte de unge. Vi har samlet vores viden og erfaringer i ”Guide til ungementorer”, som vi håber, at andre fagpersoner inden for hjerneskadeområdet kan få glæde af, siger Hanne Skovgaard
Petersen (billedet), der er en af ungementorerne i Region Midtjylland.
Den nye guide skal hjælpe kommuner og regioner, der skal i gang med at etablere en ungementorfunktion. Guiden er
udviklet på baggrund af tre års arbejde med at udvikle ungementorfunktionen for unge med en erhvervet hjerneskade.
Efter projektperioden er målgruppen nu udvidet til også at omfatte unge med langvarige følger efter hjernerystelse.
- Som mentor synes jeg, at guiden er meget brugbar. Jeg synes især, at guiden er god, fordi den er teoretisk underbygget, idet ungementorerne deler de teorier og metoder, de benytter, og at de også kobler eksempler fra praksis på.
Det gør den nem at forstå og nem at overføre til sit eget arbejde, siger Pernille Høyer Nilsson, der er ergoterapeut i
Bornholms Regionskommune og har afprøvet guiden.
Læs mere om ungementorordningen og guiden i en pressemeddelelse på hjemmesiden.
Nyt patientkaldeanlæg gavner sikkerheden for både patienter og medarbejdere
Når ni afdelinger næste år rykker ind i det nye akutcenter i Viborg, kan de
samtidig tage et helt nyt patientkaldeanlæg i brug. Det nye anlæg er planlagt og bestilt i samarbejde med klinikerne og skal meget gerne lette arbejdsdagen og give større tryghed for både patienter og medarbejdere.
Det nye system er først og fremmest enkelt og brugervenligt for patienterne
og rummer samtidig mulighed for tovejskommunikation. Hvor patienterne i
dag kan tilkalde personale ved at trække i en rød snor ved siden af sengen,
vil de i det nye akutcenter kunne trykke på en rød knap på et enkelt hånd-
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sæt, der kan hænge på sengegærdet.
- Samtidig kan sygeplejersken kalde tilbage og berolige patienten med, at der er hjælp på vej. På samme måde kan
hun med det samme få mere præcise oplysninger om patientens behov, fortæller teknisk projektleder Anders Strandgaard Olsen fra Projektafdelingen.
For personalet er det samtidig en fordel, at det nye patientkaldeanlæg kan integreres med de skærme og klinisk
logistik-systemer, som allerede findes på hospitalet. Det betyder i praksis, at tildeling af patientkald kan ske via klinisk
logistik-skærmene, ligesom systemet automatisk logger alle opkald og dermed letter dokumentationsopgaven.
- Det nye patientkaldeanlæg er et at de helt konkrete og lavpraktiske eksempler på, at vi har fokus på både patientsikkerhed, effektivitet og dialog, når vi bygger. Og på at vi forsøger at finde de teknologiske løsninger, der kan lette
hverdagen for vores medarbejdere, siger sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen.
Det nye anlæg kan samtidig give hurtigere og mere præcise meldinger i tilfælde af hjertestop og overfald.
Læs mere på www.fremtidensakuthospital.dk.
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Ny kølelift kan hjælpe nybagte forældre til dødfødte børn
Fødeafsnittet på RH Viborg har fået en ny kølelift, der kommer forældre til et
dødfødt barn til gavn.
Køleliften giver de nybagte forældre mulighed for at have deres dødfødte
barn hos sig i længere tid. Forældrene kan have barnet i liften på fødestuen
umiddelbart efter fødslen, og de kan have det med under moderens eventuelle indlæggelse efterfølgende. De kan også tage barnet med hjem i køleliften.
Tidligere har de dødfødte børn kun kunnet være kortvarigt hos forældrene
på deres stue på hospitalet, og så skulle de på køl i et andet rum med jævne
mellemrum. Nedkølingen i liften bremser den naturlige nedbrydningsproces.
- Det kan hjælpe sorgbearbejdelsen og have en helende betydning for nybagte forældre til et dødfødt barn, at de kan
tage barnet med hjem. Det giver dem mulighed for at vise barnet frem til de nærmeste og eksempelvis gå en tur med
barnet i køleliften i barnevognen, siger Katrine Corfitz Kildedal, der er chefjordemoder på RH Viborg.
Når de nybagte forældre får mulighed for at vise deres dødfødte barn frem for deres familie, får de skabt nogle minder,
og de får en fælles reference med familien. Så kan barnet altid være en del af familiens fortælling, og de kan eksempelvis snakke om, hvilken hårfarven barnet havde.
- Vi er glade for nu at have mulighed for at kunne tilbyde de forældre, der får et dødfødt barn, at de kan have barnet
hos sig i køleliften. Man kan ikke erstatte tabet af et nyfødt barn, men vi kan hjælpe med at gøre det lettere at bære
sorgen, og det kan køleliften blandt andet være med til, lyder det fra chefjordemoderen.
Køleliften er en donation fra Y’s Men i Midtjylland.
Nyt orangeri til patienter på Hammel Neurocenter
RH Hammel Neurocenter har fået et nyt orangeri, hvor patienter og pårørende kan nyde samvær, sol og varme, mens
de kan følge med i planters vækst.
Det nye orangeri er et udendørs åndehul, hvor patienter og pårørende på Hammel Neurocenter kan komme og opholde
sig – selv på regnfulde, kolde og blæsende dage. Det er indrettet med havemøbler, og der er dobbeltdøre, så kørestole
kan komme ubesværet ind og ud.
Orangeriet giver patienter og pårørende mulighed for nærhed, nærvær og udehygge med hinanden under indlæggelsen. Det er placeret i forhaven på Hammel Neurocenter ud mod Voldbyvej, så det giver samtidig patienterne mulighed
for at følge lidt med i trafik og aktivitet uden for neurocentrets mure.
Orangeriet er sponseret af Lions Club Hadsten, Juliana Drivhuse og Hammel Neurocenter.
- Vi har i forvejen et andet drivhus, og det bliver flittigt brugt. Derfor glæder vi os over, at Lions Club Hadsten og Juliana Drivhuse med det nye orangeri har givet os endnu bedre rammer for udeliv, lyder det fra havegruppen på Hammel Neurocenter.
Havegruppen har med stor begejstring fulgt med i, at tre af de frivillige fra Hammel Neurocenter hen over sommeren
har samlet og rejst det nye orangeri sammen med en kollega fra Servicecentret på hospitalet.
Den officielle indvielse af det nye orangeri i parkhaven fandt sted onsdag den 15. august, hvor repræsentanter fra
Juliana Drivhuse og Lions Club Hadsten deltog sammen med patienter, pårørende og ansatte. I den forbindelse havde
havegruppen på Hammel Neurocenter stablet et lille festligt arrangement på benene, hvor de bød på et let traktement
og et glas bobler.

Det nye orangeri ved Hammel Neurocenter blev indviet med manér onsdag den 15. august. Orangeriet skal fremover
give patienter og pårørende mulighed for nærvær og udehygge.
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Bliv klogere på BI
Har du styr på, hvad det der BI er for noget? Eller kunne du tænke dig at blive
endnu klogere på, hvad BI-portalen er, og hvordan du kan bruge den? Så er
det måske noget for dig at komme til BI-café.
Ét af BI-kontorets undervisningskoncepter er afholdelse af BI-caféer på hospitalerne, hvor BI-udviklere er tilgængelige det meste af dagen. Så kan du
komme forbi og få hjælp til BI-portalen, når det passer ind i dit dagsprogram.
I forbindelse med BI-caféer er der også indlagt introduktioner til BI-portalen,
så helt nye brugere kan blive godt klædt på til at bruge rapporterne. Du kan
tilmelde dig introduktionerne i Plan2learn, men det er ikke et krav. Du er meget velkommen til bare at dukke op.
BI-caféen er åben for alle som har brug for hjælp til eksempelvis opsætning af en visning, tips og tricks i BI-portalen,
har diverse spørgsmål til rapporterne eller lignende. Har du et spørgsmål, du jævnligt skal svare på (eksempelvis om
din afdeling overholder udredningsretten?), så er det ideelt for dig at lære at gemme en visning i en rapport.
BI-caféen kommer til Skive, Silkeborg og Viborg i løbet af efteråret.
Læs mere om BI-caféerne i nyhed på intranettet.
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