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Velkommen
Intensiv er for patienter, der i en periode har et særligt
behov for behandling, sygepleje og observation.
 
Denne pjece indeholder informationer og praktiske
oplysninger, og er tænkt som et supplement til den
mundtlige information, personalet giver dig. Spørg
endelig, hvis der er noget, du er i tvivl om, eller gerne vil
have uddybet.
 
Personalet på Intensiv 
Når du færdes på Intensiv, vil du møde læger, som er fast
tilknyttet afdelingen, og andre læger som i større eller
mindre grad er tilknyttet afdelingen. Du vil møde en
afdelingssygeplejerske, en afdelingskoordinator,
sygeplejersker med forskellige funktioner,
lægesekretærer og vores medicotekniker.
 
Derudover vil du møde husassistenter, studerende,
portører, fysioterapeuter, bioanalytikere,
røntgenpersonale og nyt personale under oplæring.
 
Plejepersonalet arbejder primært i 3-holdsskift, samt 12
timers skift i weekenderne.
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Modtagelse af patienter
Ved en patients indlæggelse foregår der altid mange
behandlinger og undersøgelser umiddelbart efter
patientens ankomst. Vi håber på din forståelse, som
pårørende, for den ventetid, der opstår i forbindelse
hermed.Personalet er opmærksom på, at ventetiden kan
føles lang og være angstfuld. Vi forsøger derfor hurtigst
muligt at bringe dig sammen med din pårørende, og give
dig mulighed for at tale med en læge eller en
sygeplejerske.
 
Plejeform på Intensiv 
På Intensiv har vi en plejeform, som kaldes tildelt
patientpleje. Det betyder, at samme sygeplejerske plejer
patienten så mange dage, det er muligt. Denne
sygeplejerske kan besvare dine spørgsmål. Vi tilstræber
at inddrage dig mest muligt i plejen af din pårørende, hvis
du har lyst og overskud.
 
Det vil være en stor hjælp at få oplysninger fra dig som
pårørende, om f.eks. kaldenavn og andre specielle ønsker
og behov, der kan lette plejen af din pårørende. Det har
stor indflydelse på den pleje, vi yder.
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Der kan opstå situationer, hvor du må forlade stuen, mens
vi plejer eller behandler din  pårørende eller
medpatienten, f.eks.
 når der er stuegang eller besøg af andre læger. Dette
beder vi om nogle gange af hensyn til etik og andre
gange af hensyn til, at vi kan overholde vores
tavshedspligt.
 
Vi forsøger at gøre ventetiden så kort som mulig.
 
Ejendele
Det vil være en stor hjælp, hvis I vil medbringe patientens
toiletartikler.
 
Kontaktpersoner
Din pårørende vil få tildelt en kontaktlæge og
kontaktsygeplejerske under hele indlæggelsen på
Intensiv. Kontaktpersonerne er ansvarlige for
koordineringen af plejeforløbet.
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Faste aktiviteter
For patienter indlagt på Intensiv gælder følgende
døgnrytme med ca. tider:
Kl. 07.00 - 07.20
• Vagtskifte og rapportering til de nye vagter
 
Kl. 07.20 - 11.00
• Morgentoilette
• Røntgenundersøgelser
• Fysioterapi, ergoterapi
• Stuegang
• Forskellige undersøgelser og behandlinger
 
Kl. 12.30 - 14.00
• Middagshvil
 
Kl. 15.00 - 15.20
• Vagtskifte og rapportering til de nye vagter
 
Kl. 21.30 - 22.30
• Patienttoilette til natten
 
Kl. 23.00 - 23.20
• Vagtskifte og rapportering til de nye vagter
De faste aktiviteter for den enkelte patient kan ændres
ved akutte tilstande og ændrede behov.
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Aktindsigt
Ifølge dansk lovgivning har kun patienterne ret til
aktindsigt i deres journal. Har du brug for et samlet
overblik, kan vi tilbyde, at en af afdelingens læger og
sygeplejersker gennemgår forløbet på Intensiv med dig.
 
Besøgstid
Vi har ingen fast besøgstid. Af hensyn til de daglige
rutiner og patientens hvile, vil vi bede om ro i tidsrummet
mellem kl. 07.30 - 10.00 og kl. 12.30 - 14.30.
Besøgende må være opmærksomme på, at patienter på
Intensiv har brug for ro, hvorfor vi henstiller til, at der kun
er to besøgende til hver patient på stuen.
 
Forespørgsel
Du er altid velkommen til at ringe og spørge til din
pårørende. Er I en stor familie, og er der mange, der har
brug for at blive informeret, vil vi anbefale, at I finder en
eller to kontaktpersoner, som ringer herind, og derefter
formidler informationen til de øvrige familiemedlemmer.
 
Sygehusets information: Telefonnummer 79 18 20 00
 
Intensiv : Direkte telefonnummer 79 18 26 64
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Af hensyn til de daglige rutiner vil det være en stor hjælp
for os, hvis I undgår at ringe i følgende tidsrum, idet det
er tidspunkterne for vagtskifte og rapportering:
 
Kl. 07.00 - 07.30
Kl. 15.00 - 15.30
Kl. 23.00 - 23.30
 
Råd/vejledning
Hvis du har brug for råd eller vejledning, som vi ikke kan
tilbyde i afdelingen, kan du henvende dig til
Patientvejlederkontoret i Region Syddanmark på
telefonnummer 76 63 14 90.
 
Praktiske oplysninger
Vær opmærksom på, hvor du parkerer bilen på
sygehusets område. Der er tidsbegrænsninger mange
steder, og parkeringsvagten er en hyppig og flittig gæst.
 
Ved længere ophold på sygehuset kan I bede om at få
udleveret en midlertidig parkeringsbillet. Dette kan vores
sekretariat eller afdelingskoordinatoren være behjælpelig
med.
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Kiosk og café
Pårørende henvises til at spise i Café Finsen ved
hovedindgangen. Caféens åbningstider er:
 
07.00 - 20.00 på hverdage
10.00 - 20.00 lørdag & søndag
10.00 - 16.00 på helligdage
 
Blomster
For at begrænse infektionsrisikoen for patienterne har vi
på Intensiv valgt ikke at have blomster på patientstuerne.
Vi opfordrer til, at I som pårørende venter med at tage
blomster med, til patienten er flyttet til stamafdelingen,
hvor vedkommende vil få glæde af dem.
 
Tobaksrygning
Sydvestjysk Sygehus er røgfrit.
 
Elektronisk udstyr
Som patient er der mulighed for at se TV og høre musik
via TV. Det er tilladt at medbringe elektronisk udstyr som
fx PC, Ipods, Ipads etc., og personalet er naturligvis
behjælpelige med opkobling på sygehusets gæstenet.
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Telefon
Mobiltelefoner må benyttes på stuen af patienter og
pårørende henvises til gangen. På stuerne skal
 telefonen være på lydløs.
 
Gudstjeneste
Sygehuset har ansat en præst. Der er mulighed for en
samtale eller kirkelig handling med præsten, hvis dette
ønskes. Kontakt venligst personalet eller ring til præsten
tlf. 79 18 20 70.
Der afholdes gudstjeneste onsdage kl. 15.
Gudstjeneste afholdes på de forskellige afdelinger. Se
opslag herom i pårørenderummet.
 
 
Med venlig hilsen
 
 
Personalet på Intensiv 
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Skriv dine spørgsmål ned
- så husker du dem!



Folderen er udarbejdet af arbejdsgruppe
på Intensiv afsnit, Sydvestjysk Sygehus.
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