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Velkommen til Sengeafsnit E2

Vælg farveTil patienter og pårørende

Medicinsk Afdeling for Mave, Gigt, Blod og Palliation råder over et fælles sengeafsnit med 23 senge.
Sengeafsnit E2 har patienter fra de tre specialer Medicinsk Mave- og Tarmsygdomme, Gigt- og
Bindevævssygdomme, samt Blodsygdomme. Her modtages også patienter med almen medicinske
problemstillinger. Vi har stor erfaring med både akutte, kroniske og palliative forløb. Vi samarbejder tæt
med vores tilhørende ambulatorier, hvor bestemte patientgrupper kan have et længere forløb.
 
Sengeafsnittet er bemandet af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Lægeteamet består af
specialeansvarlige læger, reservelæger, samt læger under uddannelse. Afdelingen har et samlet
stuegangshold med læger fra de tre specialer, samt en infektionsmediciner 3 dage pr. uge. Desuden vil
du møde sygeplejerskestuderende og social- og sundhedsassistent elever med deres daglige gang på
sengeafsnittet.
For at skabe det bedst mulige forløb for dig som patient, samarbejder vi på tværs af faggrupper med
ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygehuspræst og en tværsektoriel koordinator. Den tværsektorielle
koordinator har til formål at sikre kvaliteten i overgangene mellem sektorerne, og dermed sikre
sammenhæng mellem region og kommune.
 
 
Angående telefon og besøgstider
Som udgangspunkt har Sengeafsnit E2 frie besøgstider, og du er altid velkommen til at besøge dine
pårørende. Som sygdomsramt har man oftest et stort behov for at have tæt kontakt med dem man
holder af, ligesom man har et særligt behov for at hvile og samle kræfter.
 
Det betyder, at besøg altid skal ske under hensyntagen til patientens og medpatienters behov for
behandling, pleje og hvile. Der skal derfor, af hensyn til patienterne, helst være ro på stuerne mellem kl.
12.00-14.00 og efter kl. 21.00.
 
Af hensyn til arbejdet i afsnittet omkring vagtskifte og rapportering, vil det være en hjælp for os, hvis I
vil undgå at ringe i følgende tidsrum:
kl. 07.00-08.00
kl. 15.00-16.00
kl. 23.00-24.00
 
Huskeliste i forhold til medbragte ejendele
Huskeliste til indlæggelse på Sydvestjysk Sygehus
 
 

https://sydvestjysksygehus.dk/patienter-og-parorende/til-patienten/huskeliste-til-indlaeggelse
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Døgnrytme for patienter på Sengeafsnit E2
Kl. 7.00 - 7.15: Vagtskifte og rapportering til de nye vagter
Kl. 7.30 - 8.00: Blodprøver tages
Kl. 7.45 - 8.05:  Morgenmad serveres
Kl. 8.30 - 11.00: Tilbud om hjælp til personlig pleje
Kl. 10.00 - 12.00: Stuegang
Kl. 11.20: Frokost serveres
Kl. 12.00 - 14.00: Hviletid - besøg frabedes i dette tidsrum
Kl. 14.00 - 14.30: Eftermiddagskaffe serveres
Kl. 15.00 - 15.30: Vagtskifte og rapportering til de nye vagter
Kl. 17.20: Aftensmad serveres
Kl. 19.30: Aftenskaffe serveres
Kl. 21.00: Tilbud om hjælp til natning påbegyndes
Kl. 23.00: Vagtskifte og rapportering til nye vagter
 
Alle tidspunkter er vejledende og kan derfor variere, fx i forbindelse med akutte situationer på
sengeafsnittet.
 


