
FREDERICIA DAGBLAD22 : : : TIRSDAG 1. MAJ 2012

: : :: : : REGIONALT

horsens – Det var en noget
forkommen og temmelig
kold 43-årig mand, der tidligt

i morges kl. 5.13 blev hjulpet
op af det iskolde vand i Hor-
sens havn, hvor han var faldet
i ved Jens Hjernøes Vej.

En lystfisker så den 43-åri-
ge i vandet og fik ringet efter
hjælp. 

Ifølge indsatsleder Anders
Jensen, Horsens Brand & Red-
ning, lå den 43-årige ca. 150
meter fra det sted, brandfol-
kenes båd blev sat i.

– Han var ved bevidsthed,
da vi kom. Vi fik ham hurtigt

op og over i ambulancen, si-
ger Anders Jensen.

Det er uvist, hvor længe
den 43-årige lå i vandet, in-
den han blev reddet. Hans
kropstemperatur var, ifølge
vicepolitiinspektør Lars Peter
Madsen, Sydøstjyllands Poli-
ti, på 29,6 grader, men man-
den er ikke umiddelbart i livs-
fare. Han blev kørt på skade-
stuen i Horsens.

Den 43-årige var ude at luf-
te sin hund, da han af ukend-

te årsager faldt i havnen.
Hunden sad og ventede på
kajen, da politi og ambulance
nåede frem.

Det var i øvrigt første gang,
Brand & Redning brugte de-
res nye redningsbåd, som de
fik sidste år. Og helt tilfældigt
var båden netop blevet døbt i
går. Den fik navnet Fortuna –
lykkens gudinde, og det kan
den 43-årige horsensianer
formentlig skrive under på,
at båden også er.
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Mand faldt i havnen
43-årig havde
kropstemperatur på
29,6 grader, da han
blev reddet

AF BIRGITTE AVNESØ
ba@hsfo.dk

Tre lørdage i træk har syge-
plejersker fra Regionshospi-
talet Horsens haft træffetid
på Horsens Bibliotek for at
lægge øre til borgernes råd
om, hvordan de kan komme
mere på banen under en ind-
læggelse.

Ideen blev taget rigtig godt
imod.

– Den første lørdag fik vi
snakket med 30-35 menne-
sker, de næste to lørdage med
omkring 20, så det var en stor
succes, fortæller Kirsten Eng-
holm fra Innovationsenhe-
den MidtLab. 

De mange snakke kom vidt
omkring. Der var gode råd og
ideer.

– Vi har fået nogle meget
klare udsagn, som vi kan bru-
ge. Vi har fået en viden, som
meget nemt kan omsættes til
hverdagen, fortæller Kirsten
Engholm.

Speed-afkodning
En af de ting der har bidt sig
fast, er borgernes snak om, at
de har både gode og dårlige
dage under en indlæggelse. 

Det vil de gerne opleve en
respekt for, så de får hjælp på
de dårlige dage.

– En kvinde fortalte, at på
de gode dage gjorde hun me-
get ud af sit tøj og på at få lagt
make-up. Det betød meget for
hende. Hun efterlyste derfor,
at personalet kunne hjælpe
hende med make-uppen de
dage, hvor hun ikke selv kun-
ne klare det, fortæller Kirsten

Engholm.
Borgeres svingende til-

stand kom også til udtryk fra
en borger over 80 år.

– Efter en operation fik
han at vide, at han selv skulle
hente sin mad, men det kun-
ne han ikke, så han fik først
noget at spise, da hans kone
kom. Den næste dag fik han
en rollator til hjælp, og så gik
det, men den ville han gerne
have haft den første dag, ly-
der Kirsten Engholms genfor-
tælling.

Nuancer
Hun peger på, at mange gan-
ge handler det om nuancer.

– Det er en stor udfordring
for sygeplejerskerne at for-
nemme, hvordan har borge-
ren det i dag. Det skal de kun-
ne afkode under de accelere-
rede patientforløb, der er i
dag. Det kræver nærmest

speed-afkodning.
En melding lagde sygeple-

jerskerne øre til flere gange. 
Et ønske om at der blev stil-

let flere krav og et ønske om
at vide præcist, hvad der skal
ske, for ellers bliver man usik-
ker i et et stort og travlt hus,
hvor man nemt kan komme
til at føle sig fortabt.

Mange mente, at man kun-
ne få lagt større gavn af pårø-
rende. Der blev også peget på
dilemmaer.

– Hvad gør man som med-
patient, når lægen spørger,
om en patient har været på
toilettet og svaret er ja, når
man ligger ved siden af og
ved, at svaret er nej?

Og så var der kommentarer
til eftertanke:

– Mange sagde, at de hav-
de brug for, at personalet lyt-
tede til dem. 

Nu skal der laves en opsam-
ling på de tre dages input.

– Og så skal det løbende
bringes i spil på afdelingerne,
fortæller Kirsten Engholm. 

De uformelle møder med
borgerne var et led i projektet
”Fra patient til borger – og
fremtidens sygepleje”.
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- Respekter gode og dårlige
dage under en indlæggelse
Input fra godt 70
borgere om
indlæggelser

AF METTE GRAUGAARD
mg@hsfo.dk

Tre lørdage i træk har sygeplejersker mødt lokale borgere på biblioteket til en snak om, hvordan
man bringer patienternes egne ressourcer i spil i fremtidens sygepleje. Kirsten Engholm (t.v.),
Innovationsenheden MidtLab, var også med og fortæller om mange gode input. Dem skal hun nu
sammen med John Lassen, leder af projektet ”Fra patient til borger – og fremtidens sygepleje”
og personalet evaluere og sætte i spil på Regionshospitalet Horsens. Foto: Morten Marboe 

»
Mange sagde, at
de havde brug for,
at personalet lyt-
tede til dem
KIRSTEN ENGHOLM FRA
INNOVATIONSENHEDEN
MIDTLAB

En person fra Vejle-området
er død af meningitis.

Ledende embedslæge i
Region Syddanmark, Hen-
rik L. Hansen, bekræfter, at
der har været et ”aktuelt
dødsfald”. Men kan ikke
komme nærmere ind på
personens køn, alder eller
øvrig identitet. Henrik Han-
sen oplyser dog, at der er ta-
le om den ikke-smitsomme
type af den frygtede syg-
dom. 

Kvinde i 40’erne
Ifølge Vejle Amts Folkeblads
oplysninger drejer tilfældet
sig om en kvinde i 40’erne. 

Hun døde natten til fre-
dag efter at have kontaktet
læge på grund af smerter,
der blev vurderet til netop
influenza.

Henrik L. Hansen oplyser,
at den ikke-smitsomme me-

ningitis rammer bredere al-
dersmæssigt end den smit-
somme, der ofte ses hos
børn og unge.

På landsplan er der årligt
cirka 100 tilfælde af hver ty-
pe . 

Forløb skal udredes
Embedslægeinstitutionen
undersøger nu hele sagsfor-
løbet fra den afdødes kon-
takt til læge og til dødsfal-
det.

Vagtlægechef i Region
Syddanmark, Ole Holm
Thomsen, er ikke orienteret
om et dødsfald. Det regner
han dog med at blive hur-
tigt. Under alle omstændig-
heder kan han ikke udtale
sig om det konkrete tilfælde
af meningitis og om dødsfal-
det.

Generelt, forklarer han, er
der tale om et skrækscena-
rium, når en tilsyneladende
influenza i udvikling viser
sig at være meningitis med
dødelig udgang:

– Det er en svær, svær si-
tuation. Vagtlægen lytter i
telefonen til patientens for-
klaring om symptomer og
beslutter så, om den syge
skal tilses, hvis det bare det
mindste lugter af noget an-
det. Sker der et dødsfald,
har den vurdering jo så selv-
følgelig været forkert.
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Kvinde død 
af meningitis
Embedslæge
bekræfter. 
Der er tale om 
den
ikke-smitsomme
type af den 
frygtede sygdom

AF MORTEN KIILERICH
moki@fredericiadagblad.dk

600 stilladsplader og 100
aluminiumsstiger er stjålet
fra stilladsfirmaet Helge
Frandsen A/S på Ibæk
Strandvej 23 i Vejle. Tyvene
klippede i tidsrummet fre-
dag kl. 15.30 til mandag
morgen 07.00 porten op.

Direktør, Peter Sven Sø-
rensen, oplyser, at den fore-
løbige optælling viser, at ty-
vekosterne nok fylder mere
end én lastvognfuld.

Pladerne er på 300 gange
60 centimeter og vejer 20 ki-
lo hver. 

Stigerne, der forbinder
etagerne i et stillads, måler
219 centimeter i længden.
Så det omfattende indbrud
har formentligt taget nogen
tid.

– Det er værdier for en
halv million kroner, fortæl-
ler Peter Sven Sørensen.

Han regner med, at stiger-
ne og stilladspladerne er til-

tænkt det sorte marked
udenfor landet:

– Jeg tror ikke, de kan
bruges herhjemme. Metal-
vangerne på pladerne er
næsten alle sprayet med en
koboltblå farve, som vi er de
eneste, der benytter. Vores
navn, adresse og telefon-
nummer er også trykt på
hver del, ligesom der er nog-
le grønne, røde og blå god-
kendelsesmærker på alle
dele. 

10.000 kr. for tip
– Vi har grej nok til, at tyve-
riet ikke får betydning for
vores drift. Men vi vil godt
udlove en dusør på 10.000
kroner til de, der har oplys-
ninger, som kan føre materi-
alerne tilbage til os, siger di-
rektør Peter Sven Sørensen.

I den forbindelse kan Syd-
østjyllands Politi kontaktes
på telefon 114.
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Stilladser for
halv million kr. stjålet 


