
 

Sted Emne Beskrivelse 

 

Kl. 10 - 15 
Vestibulen 
 
 

 

Forsknings-
projekter 
indenfor 
medicinsk 
forskning 

 

Hør bl.a. om forskning i: 
blodtryksforhøjelse og 
nyresygdomme.  
Lige nu har vi bl.a. fokus 
på kolesterolsænkende 
medicin, kalium og D-
vitamins-effekt på 
blodtrykket. Kom og få 
kontrolleret dit blodtryk. 
 

 

Kl. 10 - 15 
Vestibulen 

 

Fremtidens 
patient 
kræver 
fremsynede 
uddannelser 

 

Kom og hør om mellem-
lange videregående ud-
dannelser og erhvervs-
uddannelser, som har 
deres praktik på 
hospitalet. 
 

 

Kl. 10 - 15 
Vestibulen 

 

Fremtidens 
hospital i 
Vestjylland 
 

 

Kom og hør nærmere om 
DNV – Gødstrup, og giv 
din mening til kende. 

 

Kl. 10 - 15 
Vestibulen 

 

Mød hospi-
talspræsterne 

 

Kom og få en snak med 
hospitalspræsterne og se 
vores brochurer. 
 

 

Kl. 10 - 15 
Vestibulen 

 

Mød Patient-
informationen 

 

Kom og få en snak med 
Patientinformationen og 
se vores brochurer. 
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Kom og mød os på en spændende arbejdsplads. Få ideer til 
hvordan du bevarer et godt helbred, og prøv at være patient 
for en stund - det er alvor, men gør bestemt ikke ondt. 

    Her kan du få målt ”værdier” til sundhedskortet 

Sted Emne Beskrivelse 

 

Kl. 10 - 15 
Kirkepladsen, 
Sognekirken 

 

Akut hjælp på 
4 hjul 
 – vores 
fremskudte 
hospital 
 

 

Hvad sker der i akutbilen 
og ambulancen, når man 
får brug for hjælp? 
 

 

Kl. 10 - 15 
Røntgen-
afdelingen 

 

Hjertebod  
– lær at redde 
liv 

 

Hvordan giver man 
hjertemassage og 
kunstigt åndedræt?  
Hvordan betjener man en 
”hjertestarter”?  
Kom og prøv. 
 

 

Kl. 10 – 15 
Røntgen-
afdelingen 

 

Den akutte 
patient 

 

Modtagelse af den akutte 
patient i ASA – med fokus 
på respiration og tiltag i 
forhold dertil, samt evt. 
anlæggelse af drop. 
 

 

Kl. 10 - 15 
Røntgen-
afdelingen 

 

Hvordan ser 
et brud ud? 
(brækket arm, 
ben, hofte mv.) 
 

 

Prøv at sy et sår eller få 
lavet en gipsarm. 

 

Kl. 10 - 15 
Røntgen-
afdelingen 
 

 

Ramt af akut 
blodprop i 
hjernen? 

 

Hurtig behandling med 
blodpropopløsende 
medicin – trombolyse – er 
en effektiv behandling, 
som kan medføre mindre 
invaliditet blandt patienter 
med blodprop i hjernen. 
Vi måler BMI og blodtryk. 
 

  

Sted Emne Beskrivelse 

 

Kl. 10 - 15 
Vestibulen 

 

Hvad er 
epilepsi? 

 

Hvordan griber du det an, 
hvis du ser en person 
med et anfald? 
 

 

Kl. 10 - 15 
Vestibulen 

 

Har du pro-
blemer med 
prikkende/ 
sovende for-
nemmelser i 
din hånd eller 
fod? 
 

 

Kom og få foretaget en 
ENG-undersøgelse – 
måske har du en nerve 
der sidder i klemme. 

 

Kl. 10 - 15 
Vestibulen 
 
 

 

Det kan vi 
også på Urin-
vejskirurgisk 
Afdeling! 

 

Rejsningsproblemer – kan 
behandles! – spørg 
lægen. 
Vandladningsproblemer – 
får du tømt din blære?  
Vandladningsproblemer 
kan skyldes, at du tøm-
mer din blære dårligt. Ved 
ultralydsscanning kan vi 
måle, om du får tømt din 
blære – spørg sygeplejer-
sken. 
Bækkenbundstræning for 
mænd – hvad er det? - 
spørg fysioterapeuten. 
 

 

Kl. 10 - 15 
Vestibulen 

 

Kvit smøgen – 
få luft så du 
kan nyde 
blomsternes 
duft 

 

Information om rygeop-
hør – hvad kan du selv 
gøre, og hvilke hjælpe-
midler er der? Mulighed 
for måling af lungefunk-
tionen og vurdering af 
denne. 



Sted Emne Beskrivelse 

 

Kl. 10 - 15 
Vestibulen 

 

Sygehuskost/
kost til småt-
spisende 

 

Det er en stor udfordring 
at øge energi- og protein-
indholdet i kosten til 
småtspisende patienter, 
uden samtidig at over-
skride den anbefalede 
mængde af mættet fedt. 
Der findes dog en række 
muligheder for at imøde-
komme problemet ved, så 
vidt det er muligt, at 
vælge de produkter, som 
har et højt indhold af 
flerumættede fedtsyrer. 
Der vil være mulighed for 
rundvisning i hold i 
Centralkøkkenet og 
Bageriet. 
 

 

Kl. 10 - 15 
Vestibulen 

 

Når verden 
forsvinder  

 

Rehabilitering på 
Neurologisk afdeling. 
Præsentation af ABC-
principperne, som vi 
bruger i vores arbejde 
med hjerneskadede 
patienter. 
 

 

Kl. 10 - 15 
Vestibulen 

 

200.000 
danskere har 
type 2 
diabetes uden 
at vide det 
 

 

Få målt dit blodsukker og 
hør om forebyggelse af 
type 2 diabetes. 
 
 
 
 

  

Sted Emne Beskrivelse 

 

Kl. 10 - 15 
Røntgen-
afdelingen 

 

Knogler og 
organer via 
røntgen 

 

Kom og se en CT-scan-
ning i forbindelse med 
medicinsk behandling af 
blodprop i hjernen. 
Vi viser også forskellige 
røntgenoptagelser af 
knogler og fremmed-
legemer. 
 

 

Kl. 10 - 15 
Patologisk 
Institut 

 

Hvordan ser 
kræft ud? 

 

Se hvordan kræft ser ud 
med det blotte øje. 
Illustration af arbejdsgan-
ge via arbejdende værk-
steder. 
 

 

Kl. 10 - 15 
Reumatolo-
gisk Amb. 

 

Får du  
D-vitamin/ 
kalk nok? 

 

Kalkanamneseudførelse - 
få undersøgt om du får 
kalk nok og information 
om D-vitaminmangel. Se 
oplysninger via plancher 
og modeller over knogler 
og skelet.  
 

 

Kl. 10 - 15 
Brystcentret 

 

Brystkræft – 
hvad med-
fører det? 
Besøg Bryst-
centret 

 

Kom og hør, hvad under-
søgelse og behandling for 
brystkræft indebærer. 
Tal med sygeplejersker og 
læger – se proteser og 
film om strålebehandling. 
 
 
 
 



Sted Emne Beskrivelse 

 

Kl. 10 - 15 
Øjen- 
afdelingen 

 

Har du tid et                
 
              - blik 
 
– så kig ind 

 

Kom og få lavet en syns-
prøve og en brilleudmå-
ling. Hør om øjendryp-
ning. Se filmen om 
operation af grå stær. 
 

 

Kl. 10 - 15 
Øjen-
afdelingen 

 

På job uden 
hold i ryggen 
– sikker 
håndtering af 
patienterne 

 

Det er vigtigt at passe på, 
at du ikke bliver syg af at 
gå på arbejde. Derfor gør 
vi på hospitalet meget for 
at forhindre arbejdsulyk-
ker. Kom og prøv, hvor-
dan en patient kan blive 
flyttet, uden at det går ud 
over din ryg – også når 
patienten vejer 200 kg. 
Demonstration af patient-
lift og andre hjælpemidler 
til alle patientstørrelser. 
 

 

Kl. 10- 15 
Dagkirurgisk 
Enhed 

 

Vågen eller 
”sovende” 
under 
operationen? 

 

Gennemgang af forskel-
lige former for bedøvelse. 
Demonstration af et 
”blodtomhedsapparat”. 
 

 

Kl. 10 - 15 
Dagkirurgisk 
Enhed 

 

Test dig selv! 
 

2 hygiejnenøglepersoner 
hjælper dig med at teste, 
hvor god du er til at 
vaske dine hænder. 
Håndhygiejne er den 
væsentligste måde at 
undgå smitte - det gælder 
blandt andet forkølelse, 
influenza og maveonde. 
 

  

Sted Emne Beskrivelse 

 

Kl. 10 - 15 
Dagkirurgisk 
Enhed 

 

Hoftebrud 
 

Er du ældre og falder, kan 
du risikere at ”brække 
hoften”. Kom og hør om, 
hvad et hoftebrud er, og 
hvordan forløbet er fra 
indlæggelsen til udskrivel-
sen. Hør om den nye fald-
profylakse og hvordan vi 
screener og forebygger. 
 

 

Kl. 10 - 15 
Dagkirurgisk 
Enhed 

 

Ny hofte eller 
nyt knæ? 

 

I Danmark får ca. 12.000 
hvert år indsat en ny 
hofte eller et nyt knæ.  
Kom og hør om hele 
forløbet fra forunder-
søgelse til udskrivelse 
efter operation. 
Hvordan ser en hoftepro-
tese eller en knæprotese 
ud? Hvad foregår på 
informationsdagen? 
Hvilke forventninger har 
vi til dig som patient? 
 

 

Kl. 10 - 15 
Høreklinikken 
- Indgang K 
v/Lægårdvej 

 

Hører du 
dårligt? 

 

Mød op ved indgang K og 
få foretaget en høreprøve. 
Høreforeningen vil uddele 
information og vejlednin-
ger. 
 
 
 
 
 


