
FAGLIGT TEMA

STYRKET PLEJE PÅ 
INTENSIV AFDELINGER 

MED NYE TEKNOLOGIER

Nyeste viden og teknologier inden for patientsikkerhed, 
arbejdsmiljø og non-farmakologisk behandling. 

Faglige oplæg og praktiske fremvisninger tilpasset jeres 
afdelings behov – afholdes hos jer. 

Kort om

Alcyon
Alcyon arbejder med god implementering af 
senge med særlige terapifunktioner. At overgå fra 
en klassisk hospitalsseng til en højteknologisk 
intensivseng giver nye muligheder for at 
tilrettelægge patientforløb og arbejdsgange 
omkring sengen. I undervisningsforløb viser vi, 
hvordan man kan kombinere egen faglighed 
med intensivsengens funktioner til gavn for 
patienterne og for arbejdsmiljøet på afdelingen. 

Kort om

NewIcon
NewIcon er etableret i 2007 og er en 
sundhedsteknologisk virksomhed der har 
specialiseret sig i systemer til automatisering 
af medicinhåndtering -  avanceret software og 
robotteknologi. Virksomheden er bl.a. repræsenteret 
i Danmark, Finland, Sverige, Isreal, Rusland og 
Frankrig.

Kort om

Wellness Nordic
Wellness Nordic tilbyder redskaber, der kognitivt 
og sensorisk stimulerer patienter med demens, 
ADHD, autismespektrumforstyrrelser og 
hjerneskade. Vi markedsfører bl.a. Wellness Nordic 
Gyngestolen®, der er anvendes til gyngeterapi, og 
det supplerende vægttæppe ”Fiberdynen”, som 
omslutter patienterne blødt og blidt og giver en 
fornemmelse af ro og tryghed. Wellness Nordic 
Gyngestolen® leveres med 3 gyngeprogrammer 
og integreret beroligende musik. Fiberdynen fås til 
både børn og voksne.

Kort om

Chromaviso
Chromaviso er førende specialister i sund-
hedsfremmende lysløsninger til hospitaler i 
Skandinavien. Vi står bag Ergonomisk Lys til 
operationsstuer og Chroma Zenit Døgnrytme-
lys til bla. intensiv, rehabilitering og opvågning. 
Chromaviso har mere end 13 års erfaring 
med tæt samarbejde med det kliniske miljø 
og alle vores løsninger er fuldt implementeret, 
evidensbaseret og dokumenteret i forskning.   



Sengen hjælper til i en travl hverdag 
med kritisk syge patienter

Sygeplejerskernes fysiske arbejdsmiljø omkring de intensive 
patienter kan være hårdt belastende for kroppen. Og for pa-
tienterne gælder det, at deres tilstand nemt forværres, idet 
de er i højrisiko for at udvikle en række forskellige sengele-
jekomplikationer under deres ophold i sengen. Derfor er der 
udviklet særlige senge specielt til intensivafdelinger. 

På dagen bliver der mulighed for at se og prøve, hvor-
dan det føles, når sengen bidrager til skånsom lejring, 
 mobilisering, bedre respiration og trykreduktion.  

Reducér urolig adfærd på intensivafdelinger 
med sansestimulation via gyngeterapi.

Få indblik i, hvordan sansestimulering kan bidrage til 
reduktion af urolig adfærd hos patienter på intensiv-
afdelinger. Anvendelse af sansefunktioner, sansestimulation 
og metoder gennemgås. 

Indlægget suppleres med, hvordan Wellness Nordic 
 Gyngestolen® til hospitaler indgår som et non-farmakologisk 
hjælpemiddel til stimulering af sanserne.   

Indlægsholder: Ergoterapeut Louise Knudsen

Automatiseret medicin håndtering kan øge 
patientsikkerheden, spare tid for personalet og 
 reducere fejlrisikoen

Et elektronisk medicinskab kan være en god støtte i en 
hektisk hverdag, når medicin skal dispenseres.
Hvis du benytter et medicinskab er det:
• Let at fremfi nde og overskue den medicin, 

der skal dispenseres
• Lysguidning hjælper sygeplejersken til sikker dispen-

sering
• Skabet styrer udløbsdatoer samt medicin lageret.

De elektroniske medicinskabe er allerede i brug på de 
danske hospitaler, og du kan høre hvor og hvorfor de har en 
plads i fremtidens medicinhåndtering.

Døgnrytme og lys – en aktiv del af 
behandlingen og arbejdsmiljøet

Størstedelen af indlagte patienter lider af døgnrytmefor-
styrrelser. Det har negative konsekvenser for deres søvn, 
trivsel og behandling. Døgnrytmelys er en ny, evidens-
baseret teknologi, som understøtter døgnrytmen ved at 
genskabe det naturlige lys døgnet rundt. Et klinisk studie 
fra  Rigshospitalet har dokumenteret effekten og anbefaler 
døgnrytmelys som en integreret del af miljøet:
• Forbedret søvn og døgnrytme
• Reduceret depression, træthed og angst 
• Reduceret delirium 

Derudover viser studier en stor effekt på personaler, herun-
der bedre søvn efter aften/nattevagter, mindre hovedpine, 
øget energi og forbedret trivsel, mindre sygefravær og 
forbedret lys til arbejdet.

Chromaviso fortæller om nyeste forskning og erfaringer fra 
andre hospitaler med døgnrytmelys. 
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