
 

 

Regionshospitalet 
Randers 

Anæstesiologisk Afdeling 
 

Information til pårørende om 
Intensiv Terapi Afsnit 

(ITA) 



Velkommen til Intensiv Terapiafsnit (ITA). I denne pjece vil du finde 
praktiske oplysninger, informationer om intensivt afsnittet og hvilke  
muligheder, du som pårørende har. 
 
 

Hvad er Intensiv Terapiafsnit? 

Når din pårørende er blevet indlagt på ITA, er det fordi en læge har  
vurderet, at det er nødvendigt med en tættere overvågning og en  
anderledes pleje, end hospitalets andre afdelinger kan tilbyde. 
 
● Personale 
Personalet består af intensivsygeplejersker, social- og sundhedsassisten-
ter, serviceassistenter, overlæger, afdelingslæger, introduktionslæger og 
lægesekretærer. 
 
Overordnet er din pårørende tilknyttet en stamafdeling, som varetager 
din pårørendes grundsygdom og fungerer som overordnet kontakt- 
afdeling. 
 
Under indlæggelsen her på intensivt terapiafsnit,  er det det intensive 
team bestående af afdelingssygeplejersken samt de intensive overlæger, 
der fungerer som sundhedsfaglige kontaktpersoner. 
 
● Modtagelse 
Ofte har personalet på afdelingen travlt, lige når en patient bliver ind-
lagt. Vi har stor forståelse for, at du som pårørende ofte gerne vil være 
hos din kære, men du hjælper bedst ved at give personalet plads, og 
derfor kan du opleve at blive sendt ud i pårørenderummet. Vi kalder dig 
ind, så snart der er ro på situationen igen. 
 

Lidt om det at være pårørende på intensiv 
Som pårørende kan det være svært at se, én man holder af være meget 
syg og have brug for så meget pleje. Man kan føle sig magtesløs og ens 
følelser kan svinge op og ned i takt med patienten.  
Det kan være svært at få spist og drukket, og i det hele taget at tage 
vare på sig selv. Mange vil gerne være hos patienten hele tiden.  
 



Som pårørende kan man føle dårlig samvittighed over at tage hjem, men 
det er i orden at ”holde fri” fra hospitalet ind imellem – ikke mindst for at 
få hvilet og sovet. 
 
Der er mange alarmer forbundet til apparaturet på stuen, og det kan 
være stressende, når alarmerne går i gang, da man som patient og på-
rørende ikke ved, hvad alarmerne betyder. Personalet kender alarmerne 
og ved hvordan, de skal reagere på disse. 
 

● Informationer 
Af hensyn til patienten og i henhold til lovgivningen informerer vi udeluk-
kende de nærmeste pårørende om patientens tilstand. Hvis der er flere 
pårørende, der skal have besked om patientens tilstand, vil det være en 
stor hjælp for os, at I aftaler, en eller to af jer er kontaktpersoner.  
 
Kontaktpersonerne kan indhente oplysninger og derefter informere  
resten af familien og de nære venner. 
 
Du kan altid bede om at tale med en læge om patientens situation, hvis 
du har behov for dette. Plejepersonalet kan hjælpe dig med at aftale et 
møde med en af afdelingens læger eller en læge fra den stamafdeling, 
patienten er tilknyttet. Efter en samtale med en af vores afdelingslæger 
får du udleveret et resumé af samtalen på skrift. 
 
● Respirator 
Er patienten i respirator og/eller bevidstløs, kan det være vanskeligt at 
kommunikere. Som hovedregel skal man altid tale til patienten, som om 
denne kan høre, hvad du siger, også selv om han eller hun ikke er ved 
bevidsthed. Det kan være nødvendigt at give medicin, så patienten  
bliver mere døsig eller mindre klar end vanligt. 
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Ophold på afsnittet 
Når du opholder dig på afsnittet, kan det være nyttigt at kende til vores 
faste rutiner samt disse praktiske oplysninger. 
 
Formiddagene på intensiv går ofte med stuegang, personlig hygiejne og 
mobilisering (din pårørende kommer f.eks. op og sidde i en stol).  
Afhængigt af den konkrete situation vil der ofte være mere ro senere  
på dagen. 
 
● Besøgstider 

Som pårørende er du velkommen til at opholde dig på afsnittet, så  
meget du har brug for det. Dog har vi særlige regler for dit ophold på  
afsnittet: 
 
 - når du ønsker at besøge din pårørende, er det en god idé i forvejen   
  at aftale det med plejepersonalet, som passer din pårørende. 
 
 - vi henstiller til 1-2 besøgende ad gangen ved undersøgelser,  
  behandling og plejeopgaver kan du blive henvist til ophold i  
  pårørenderummet. 
 
 - når du kommer til afdelingen for at besøge din pårørende skal du  
  kontakte personalet via den telefon, som står ved indgangen til  
  afsnittet, 
 
Vi tilstræber, at patienterne har ro til at spise og hvile (og dermed ikke 
modtager besøg) i tidsrummene 12.00-14.00 samt 17.00-19.00. 
 

● Mønttelefon 

På afsnittet findes en transportabel mønttelefon, hvorfra du kan ringe 
gratis. 
 
Mønttelefonen har nummer: 78 42 44 08. 
 
Du kan ikke ringe til mønttelefonen før vi har tilsluttet den på den  
pågældende stue. 
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● Pårørenderummet 

Her finder du et lille tekøkken med køleskab, elkedel, kaffe, te, og toilet. 
Her kan du ligeledes bruge mobiltelefon, som ellers er forbudt på afsnit-
tet, da den påvirker apparaturet. 
 

● Håndhygiejne 

Når man er syg eller svækket, får man nemmere infektioner end  
normalt. Derfor er god håndhygiejne særligt vigtig, når du besøger et 
hospital. Håndhygiejne består af håndvask og brug af håndsprit. 
 
 - Håndvask: Vask dine hænder grundigt med sæbe, skyl og tør   
 dem og sluk vandhanen med engangshåndklædet. Vask hænder  
 efter toiletbesøg og når dine hænder er synligt snavsede.  
 Husk at bruge håndsprit bagefter.  
 
 
 - Brug af håndsprit: Håndsprit anvendes på ren og tør hud.  
 Brug 2 tryk af håndspritten og gnid det grundigt ind i hænder,  
 håndled og mellem fingrene, indtil hænderne er tørre.   
 
 
 - Brug håndsprit 
  - før du tager mad og drikkevarer 
  - efter håndvask 
  - efter berøring med noget fra gulvet  
  - efter nys, host eller brug af lommetørklæde.  
 
Håndsprit findes på alle stuer og inden du går ind på afsnittet. 
 

● Blomster 

Du må gerne have blomster med, men uden jord da jorden kan indehol-
de bakterier. Desuden er det ikke tilladt at medbringe stærkt duftende 
blomster, da dette kan genere patienten, medpatienten eller personalet. 
 
● Rygning 

Regionshospitalet Randers er røgfrit område.  
Det gælder også e-cigaretter. Patienter og pårørende må dog gerne  
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ryge i rygepavillonerne udenfor ved Indgang 2 og Indgang 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis du er ryger, anbefaler vi, at du anvender nikotinerstatning som  
plaster, tyggegummi, inhalator mm. Du kan selv medbringe produkter-
ne. Alternativt kan de købes i kiosken i forhallen ved indgang 1. 
 

Øvrige nyttige informationer 
 

Parkering 

Hospitalet har betalingsparkering. Taksterne er 
 ● 10 kr. pr. time 
 ● 50 kr. pr. døgn 
 
Du kan betale med både mønter og betalingskort i de opstillede beta-
lingsautomater ved parkeringspladserne. 
 
Patienter og pårørende, som har behov for at besøge hospitalet i en  
længere periode, kan købe uge- eller månedskort i Informationen ved 
indgang 1. 
 
Q-park varetager driften af hospitalets parkering. Ved eventuelle spørgs-
mål eller problemer i forbindelse med at betale for parkeringen kan du 
kontakte Q-park på tlf. 70 25 72 12 eller via www.q-park.dk.  
 
Kiosk 

I kiosken i forhallen ved indgang 1 kan du bl.a. købe aviser, tips og lotto, 
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frugt, slik, blomster, friskbagt brød, forskellig fastfood samt kolde og 
varme drikke. Derudover er der salg af diverse håndkøbsmedicin og  
mulighed for medicinudlevering via recept. 
 
 ● Åbningstider i kiosken: 
   mandag-fredag   08.00 – 20.00 
   lørdag, søndag og helligdage 12.00 – 20.00 
 
I kiosken kan du betale med kontanter eller Dankort/Visa. 
 
Kantinen 

I kantinen på plan 2 i øst-bygningen sælges mad til personale, pårøren-
de og patienter.  
 
 ● Åbningstider i kantinen: 
   mandag-fredag  lørdag-søndag 
   07.00 – 09.00    08.00 – 09.00  
   11.00 – 13.00   11.00 – 13.00 
   17.00 – 18.30   17.00 – 18.30 
I kantinen kan du betale med kontanter eller Dankort/Visa. 
 
Overnatning 
Får du brug for at overnatte på hospitalet, kan du mod betaling (på 200 
kr. pr. døgn) leje dig ind på patienthotellet. Forældre til børn kan dog 
overnatte gratis. Patienthotellet ligger tæt på afsnittet, og vi har mulig-
hed for at kontakte dig døgnet rundt. Du kan blive på patienthotellet så 
længe, din pårørende er indlagt (såfremt der er plads). Kontakt persona-
let hvis du vil benytte dig af tilbuddet, så vil vi være behjælpelige med at 
kontakte patienthotellet. 
 
Afregning skal ske i hospitalets information, som har åbent fra 07.00-
20.00 hver dag. Der modtages kun Dankort. 
 
Hvem kan jeg tale med? 
Får du brug for at tale med nogen om din situation, har vi på hospitalet 
tilknyttet en sygehuspræst ved navn Joan Møller Molbo. Du kan tale med 
præsten uanset, hvilken trosretning du tilhører, og du behøver ikke være 
medlem af folkekirken. Samtalen er fortrolig, og der skrives ikke journal. 
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Har du bekymringer af mere økonomisk eller praktisk karakter, kan so-
cialrådgiveren i Det Palliative Team Charlotte Hougaard være behjælpe-
lig med råd og vejledning omkring f.eks. plejeorlov eller din og din på-
rørendes økonomi ved kritisk sygdom. 
 

Andre praktiske oplysninger 

Afdelingens adresse er: 
Intensiv Terapi Afsnit (ITA) 
Regionshospitalet Randers 
Skovlyvej 1 
8930 Randers NØ 
Telefonnummer til intensiv: 78 42 04 82 
 
Du er velkommen til at ringe døgnet rundt. Dog vil vi opfordre til, at du 
ikke ringer under vagtskifte og sygeplejerskernes briefing.  
Dette foregår i tidsrummet 
 
Kl. 07.15-08.00 
Kl. 15.00-15.30 
Kl. 23.00-23.30 
 
Vi håber denne pjece har givet dig svar på nogle af de spørgsmål der 
opstår, når man har en nær pårørende indlagt på Intensiv Terapiafsnit-
tet. Du er selvfølgelig altid velkommen til at spørge, hvis du har brug 
for yderligere information eller bare har brug for at tale med nogen. 
 

Venlig hilsen 
Personalet på Intensiv Terapiafsnit 

 
 
Udarbejdet af 
Lene Kjærsgaard (intensivsygeplejerske) 
Nina Staugaard (psykolog) 
– sidst opdateret august 2013. 


