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Ny gangrobot hjælper rygmarvsskadede med genoptræningen

Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) har fået bevilget en ny lokomat, som skal erstatte den gamle fra 2009. En
lokomat er gangtræningsudstyr med kropsaflastning og robot assistance til brug for neuro-rehabiliteringspatienter. I
dette tilfælde rygmarvsskadede patienter.
Den nye lokomat ankom til VCR midt i april, hvor to schweiziske teknikere fra producenten, Hocoma, og en tekniker fra
den danske forhandler, Intra Medic, sørgede for installationen, testkørsel og overlevering.
Fysioterapeuterne på VCR er meget begejstrede for den nye gangrobot og glæder sig til at få den i brug, fortæller
ledende terapeut Lasse Thulstrup.
- Vi må dog lige vente til i begyndelsen af maj på, at personalet bliver lært op i den nye lokomat og bliver certificeret til
at bruge den, før vi kan afprøve den på patienterne, siger han.
I forhold til den gamle lokomat på VCR er den nye opdateret på alle parametre. Det gør den nemmere at betjene for
personalet, lige som den nye maskine har flere smarte tekniske finesser til gavn for patienterne, der skal modtage
genoptræningen.
Læs hele nyheden på hjemmesiden
Flere opgaver giver travlhed i Fysiologi
Undersøgelser af skjoldbrugskirtlen, måling af galdesyretab og knogleundersøgelser. Det er nogle af de opgaver, Fysiologisk Klinik i Viborg har overtaget
fra RH Randers i forbindelse med omlægningerne efter Region Midtjyllands seneste sparerunde. Med overtagelsen er afdelingens aktiviteter steget med 26
procent, og HE Midts Fysiologi har nu det næststørste optageområde i Region
Midtjylland; kun overgået af Aarhus Universitetshospital.
- Vi har overtaget cirka 55 procent af aktiviteterne fra Fysiologisk Klinik i
Randers. Det betyder blandt andet, at vi nu tager imod patienter fra hele
Randers Kommune og fra den vestlige del af Favrskov Kommune, fortæller

Efter overtagelsen af funktionerne

ledende overlæge på Fysiologi Jan Abrahamsen, som nu står i spidsen for en

fra RH Randers har Fysiologisk Klinik
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begrænsninger. Med fleksible medarbejdere og to ugentlige dage med udvidet

afdelingen også indledt samarbejde
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med eksempelvis Randers Statsskole,

uden at ventetiden samtidig er steget tilsvarende. Samtidig har afdelingen

så eleverne her – ligesom i Viborg –

været på besøg hos både hospital og praktiserende læger i Randers for at få

får mulighed for at komme på besøg

samarbejdet godt i gang.

og teste matematik og fysik i praksis.

På hjemmesiden kan du læse mere om ændringerne i Fysiologi.
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Akutafdelingen tester de nye arbejdsgange
For at få det bedste ud af de nye rammer ved indflytningen i det nye akutcenter er Akutafdelingen allerede nu i gang med at prøve nye arbejdsgange af.
- Vi har brug for at se og mærke, hvad de nye arbejdsgange betyder i
virkeligheden. Hvad vil det for eksempel sige at tage imod patienterne i et
tværfagligt team? Hvad betyder det i praksis? Hvordan arbejder vi sammen,
når flere faggrupper er omkring patienten på samme tid? Og hvordan påvirker
det vores dagligdag, flowet og opgaverne i afdelingen, fortæller afdelingssygeplejerske Helle Kornbek om baggrunden for de prøvehandlinger, afdelingen
allerede har gennemført.
Her har afdelingen blandt andet arbejdet med at sætte speciallægerne helt i front, modtage patienterne i tværfaglige
teams, dokumentere tæt på patienterne og indrette et modtageområde til alle patienterne.
Prøvehandlingerne viser da også, at der er gode gevinster ved at ændre den daglige praksis.
- Vi kan se, at det har en værdi, når vi modtager patienterne i teams og eksempelvis lader læge og sygeplejerske
modtage patienten sammen. Det giver for eksempel mindre dobbeltarbejde, og vi kan hurtigere få lavet en plan for
patienternes behandling og dermed hjælpe dem videre eller hjem, fortæller Helle Kornbek.
Første del af det nye akutcenter tages i brug den 22. maj, men Akutafdelingen rykker først ind på de to nederste
etager til efteråret. Tiden ind til da skal blandt andet bruges til at øve sig i de nye arbejdsgange og lære de nye
rammer godt at kende.
Læs mere om prøvehandlingerne på intranettet.
Ny forskningskvalificeret underviser i Center for Forskning i Klinisk Sygepleje og VIA
Anne Bendix Andersen tiltræder den 1. juni 2019 i stillingen som forskningskvalificeret underviser i en delt stilling mellem Center for Forskning i Klinisk
Sygepleje (CFKS), HE Midt og VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg. Anne
Bendix Andersen afløser Vibeke Lorentzen, som har valgt at gå på pension.
Vibeke Lorentzen har siddet i stillingen siden centrets oprettelse i 2005.
Anne Bendix Andersen har været tilknyttet CFKS siden centrets etablering i
2005 og har været ansat på RH Viborg i 25 år. Hun har siden oprettelsen af
CFKS været aktiv i centrets arbejde med at fremme samarbejdet mellem
klinisk praksis, forskning og uddannelse. Hun har igennem hele sin karriere
været engageret i undervisning, vejledning, forskning og udvikling af sygeplejefaget.
Anne Bendix Andersen er 50 år og blev uddannet som sygeplejerske i 1994. Derudover har hun en masteruddannelse
i Health Science fra Deakin University, Australien, samt en ph.d.-grad fra Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed,
med i sin bagage. Hun er desuden formand for Sygeplejeetisk Råd.
Anne Bendix Andersen bor i Viborg sammen med sin mand og har to voksne børn.
Infomøde i Silkeborg om digitalisering af den skriftlige patientinformation
På HE Midt skal den skriftelige information til patienter fremover være digital
og ligge på hospitalets hjemmeside.
Men hvad betyder det for din hverdag og for dialogen med patienten under
både udredning, indlæggelse og behandling? Og hvad med de ældre, hvordan
får du lavet noter, og hvordan kan du bruge det sammen med patienterne?
Kom til informationsmøde på RH Silkeborg og hør om det digitale koncept, og
om hvordan det anvendes i praksis. Informationsmødet foregår den 9. maj kl.
12.00-12.45 på RH Silkeborg i mødelokale 2.
Informationsmødet er relevant for alle, der bruger patientinformation i deres
daglige arbejde.
Tag gerne din madpakke med.
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