ÅBENT HUS

4 Indland

Onsdag den 24. november 2010

FRA PÅ FREDAG TIL DEN 23. DEC
I KOKKEDAL - KOM IND OG SMAG
10 JULEVINE & PORTVINE
- SE SMAGEPROGRAMMET
PÅ PHILIPSONWINE.COM

GUIGAL 2005

‘CUVÉE PHILIPSON’

7x5 STJERNER

i danske medier & vinder af ‘den franske lilje’!

Perfekt julevin fra
‘Verdens bedste Winemaker’
ifølge Robert Parker

69,95
pr. flaske v/12 flasker

 
Burmester’s portvine i vores sortiment
tildeles ikke færre end

22x6 STJERNER

&

68x5 STJERNER
i danske medier

VINDER IGEN

BLINDSMAGNING 23. NOV

4x6
STJERNER
9x5
STJERNER

VURDERET
TIL 187,BURMESTER

10 års Tawny | Portvin

79,95
pr. flaske v/12 flasker

GRATIS
FRAGT
PÅ ALLE VINE
V/MIN. 36 FL.
I UGE 47

BURMESTER
COLHEITA 97
6x6 STJERNER
6x5 STJERNER
i danske medier

SPAR 300 KR

99,95
pr. flaske v/12 flasker

GRATIS FRAGT PÅ ALLE VINE
V/MIN. 36 FL. TIL OG MED 28. NOVEMBER

BRUNELLOKUP

HUSK OGSÅ VORES BRUNELLO-KUP PÅ
2004 & 2005 ALTESINO BRUNELLO SAMT PÅ
DEN DANSKE SUPERTOSCANER ‘SOLENGO’
SE PRISER OG KØB DEM ONLINE IDAG

Moderne topklasse

DEN DANSKE
BRUNELLO 2005

92 POINT

Wine Enthusiast

aov.dk

SPAR 170 KR

129,95
pr. flaske v/12 flasker

ONLINE OUTLET FOR VINELSKERE
www.philipsonwine.com

Priser er kun gældende ved online-køb.
Tilbud gælder til og med 28-11-10
Besparelser udregnes i forhold til vinens 1-fl. pris.
Forbehold for trykfejl og prisændringer.

Der kræver en del kræfter, når hospitalspersonalet skal ﬂytte en mand som Knud Pedersen på 227 kg. Foto: Carsten Andreasen

Fede patienter
kræver plads
N Danskerne bliver tungere og
tungere, og det giver problemer på landets sygehuse.
N Et nyt projekt skal
dokumentere pladsbehovet,
så uheld kan undgås.
ALEXANDER BITSCH
alexander.bitsch@jp.dk

I udkanten af Odense har
man gang i noget stort. Så
stort, at det jævnligt giver
problemer på landets sygehuse.
På det yderste af en hospitalsseng i det nye Innovationscenter ved Odense Universitetshospital ligger den
227 kg tunge Knud Pedersen.
For hospitalerne er problemet, at de modtager et stigende antal patienter i hans
vægtklasse.
»Sygehusene er ikke gearet
til mennesker, der er svært
overvægtige, fordi der ikke er
det rigtige udstyr til at håndtere dem. Det giver problemer i selve behandlingen og
resulterer i menneskelige
nedture. Derudover er det
meget tungt arbejde for plejepersonalet, som kan resultere i overbelastninger og
rygskader,« siger Birgitte
Hansen, næstformand i Adipositasforeningen – en forening, der arbejder for overvægtiges vilkår i Danmark.
Knud Pedersen er dog ikke
syg, men forsøgsperson i et
større projekt, der bl.a. har
som mål at mindske belastningen af personalet. Det

skal ske ved at kortlægge
pladsbehovet, når plejepersonalet på sygehusene skal
hjælpe svært overvægtige
patienter.

Ingen vejledninger
Ved siden af Knud Pedersen
står plejepersonalet, der er
tilknyttet projektet, klar til
at flytte ham fra en seng til
en anden.
»Det er ubehageligt, for
hvad nu hvis jeg ryger ned
mellem de to senge?« lyder
det fra ham.
Flere meter over dem hænger et kamera, der hele tiden
tager billeder af arbejdet, og
ved hjælp af markeringer på
gulvet kan det præcise pladsbehov dokumenteres.
Siden 1980’erne er antallet
af overvægtige danskere steget markant, og i dag er ca.
400.000 svært overvægtige.
Der findes dog ingen vejledninger eller anbefalinger
om, hvor meget plads personalet skal have for at kunne
håndtere de overvægtige patienter, men det skal projektet rode bod på.

Trangt på stuerne
Manøvren, som personalet
udfører, er ikke kun ubehagelig for Knud Pedersen, den
vil også give problemer på et
hospital, fordi størrelsen på
stuerne ikke er fulgt med
størrelsen på patienterne,
sengene og hjælpemidlerne.
»På en almindelig sengestue ville vi ikke kunne flytte
ham. Så skulle vi have haft

OVERVÆGT OG FEDME

Projektet i Odense
Projektet på Innovationscenteret i Odense er
ﬁnansieret af Forebyggelsesfonden med 3,8 mio. kr.
Ca. 40 pct. af alle voksne
danskere er overvægtige,
hvilket svarer til ﬂere end 1,3
mio. danskere.
10-13 pct. af danskerne er
svært overvægtige med en
BMI på over 30, svarende til
ca. 400.000 danskere. Næsten 100.000 danskere vejer
så meget, at de har problemer
med deres helbred som følge
af deres overvægt. Det er en
BMI på over 35.
Der ﬁndes ingen opgørelse
over antallet af svært overvægtige patienter, der bliver
indlagt på hospitalerne.
Kilde: Danske Regioner

ham uden for stuen, men det
er nedværdigende,« siger
Torben Garbo, arbejdsmiljøkonsulent på Odense Universitetshospital, der er tilknyttet projektet.
Når pladsen er trang og patienterne skal flyttes, kan det
få uheldige konsekvenser for
både patienter og personale.
»Det giver sygemeldinger,
og i øjeblikket er to ansatte

langtidssygemeldte. De er
kommet til skade på grund af
dårlige arbejdsstillinger, da
de skulle hjælpe svært overvægtige patienter. Det er katastrofalt. Samtidig er der en
risiko for, at patienterne kan
komme til skade, når der ikke er plads nok,« forklarer
Torben Garbo.
Ifølge Statens Byggeforskningsinstitut er der behov
for viden på området.
»Vi får et stigende antal
henvendelser fra arkitekter
og bygherrer om indretning
for svært overvægtige patienter. Materialet, der er til rådighed på nuværende tidspunkt, peger i alle mulige
retninger, så vi kan ikke give
præcise svar,« siger Lone Sigbrand, Arkitekt MAA, Statens Byggeforskningsinstitut.

Håb om bedre pladsforhold
Med et let ryk glider Knud
Pedersen fra den ene seng til
den anden, og stilheden i lokalet bliver brudt.
»Han er satme tyk,« lyder
det fra Palle Nielsen, der selv
vejer 215 kg.
Om kort tid skal Palle Nielsen ligeledes flyttes fra én
seng til en anden.
I alt skal projektgruppen
foretage 39 tests med Palle
Nielsen og Knud Pedersen.
Hele projektet skal munde
ud i en vejledning i 2012, og i
gruppen håber man, at der
bliver taget højde for pladskravene i forbindelse med de
nye sygehusbyggerier.

