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Patienter skal have mere tryghed, når de udskrives fra hospitalet

uge 8 • den 22. februar 2019

I disse uger sætter DR Dokumentar fokus på udenlandske læger i en serie på 
tre afsnit. Udsendelserne sætter sig spor i os og måske også i flere af jer på HE 
Midts afdelinger og centre.
Vi lever i en globaliseret verden og har kolleger med international baggrund 
uddannet i Danmark eller udlandet – ligesom man har på alle andre danske 
hospitaler. Fordelene er åbenlyse. Sammen med kolleger med international 
baggrund kan vi i fællesskab nå vores opgaver med at udrede og behandle 
patienter. Samtidig får vi nye kompetencer på banen og lærer af hinanden på 
tværs af kulturer.
For alle medarbejdere og ledere på HE Midt gælder, at vi skal have de rette kompetencer til at løse opgaverne. Faglig-
heden skal være høj, og det er det, vi kigger på, når vi ansætter – uanset hvilken nationalitet kandidaten har.
Enhver ny kollega skal tages godt imod og introduceres til arbejdet, så han eller hun føler sig godt tilpas på HE Midt. 
Af og til har den nye kollega et andet modersmål end dansk, en godkendt uddannelse fra et andet land og en dansk 
autorisation.
Sikker og god introduktion, mulighed for ekstra sproghjælp og tæt supervision er blandt de redskaber, som vi hører, 
at HE Midts afdelinger og centre sætter i spil. Alt sammen for at nye kolleger med både dansk og særligt udenlandsk 
baggrund hurtigt kommer godt ind i opgaverne og bliver klar til at levere den høje faglig standard, vi er - og fortsat vil 
være - kendt for.
Vi er stolte af jer alle – uanset om jeres baggrund er dansk eller international. Tak for det store fælles arbejde, I gør for 
HE Midt.

Ny animationsfilm fra HE Midt og Skive, Silkeborg og Viborg Kommuner skal hjælpe med at skabe mere tryghed for 
patienterne i overgangen fra hospital til eget hjem.
Hvad kan man få hjælp til, og hvad skal man selv sørge for, når man har været indlagt på hospitalet? Der kan være 
mange spørgsmål, som melder sig, når man kommer hjem igen efter et ophold på hospitalet. 
HE Midt og Skive, Silkeborg og Viborg Kommuner har derfor samarbejdet om at lave en kort film, som fortæller, hvad 
der sker, når man bliver udskrevet og fortsat har brug for støtte og pleje. 
Personalet på HE Midt skal opfordre patienter og pårørende til at se filmen enten på afdelingernes mobile pc’er eller 
patienternes egne mobiltelefoner, mens patienten stadig 
er indlagt. Når de er tilbage i eget hjem og får besøg af 
hjemmeplejen, følger hjemmeplejens personale op på, 
om filmen er blevet set. 
– Ofte er patienterne kun indlagt få dage, og filmen kan 
hjælpe til, at patienter og pårørende sammen får af-
talt, hvordan udskrivelsen kan foregå bedst muligt. På 
den måde er patienterne bedre forberedt på, hvad der 
sker, når de kommer hjem men stadig kan have brug 
for hjælp. Filmen kan medvirke til, at man ikke oplever 
usikkerhed og bekymring for, om noget falder mellem to 
stole, siger oversygeplejerske på Neurologi, Ulla Veng.
Se filmen på hjemmesiden www.hjemfilm.hemidt.dk. 

HL-klumme: Giv hinanden et klap på skulderen

www.hjemfilm.hemidt.dk
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HE Midts første specialister i akutmedicin
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Det tager tid at vende en supertanker, og først nu begynder de danske akut-
hospitaler at kunne skimte havnen, efter at Sundhedsstyrelsen i 2007 udstak 
en ny kurs for modtagelse af akutte patienter. Antallet af akuthospitaler i 
Danmark er næsten halveret, og der er oprettet fælles akutmodtagelser for alle 
akutte patienter. På lægefronten er pyramiderne populært sagt vendt om, idet 
den akutte patient nu modtages af specialister mod tidligere yngste reserve-
læge. Omlægningen har gjort det nødvendigt at uddanne en ny type special-
læger – akutmedicinere. De første af slagsen er nu ved at være færdige med 
deres uddannelse – og på HE Midts Akutafdeling har to læger netop modtaget 
Sundhedsstyrelsens autorisationsbevis som speciallæge i akutmedicin.
Thomas Nielsen (52) har bygget sin akutmedicinske uddannelse oven på en 
speciallægeuddannelse i kardiologi (hjertesygdomme). Przemyslaw Artur 
Gozdzialski (46), som kommer fra Polen, har taget afsæt i sin speciallægeuddannelse i intern medicin. Og nu er de så 
HE Midts første speciallæger i akutmedicin. 
- Akutmedicinerens spidskompetencer er hurtig afklaring, stabilisering og behandling af alle slags akutte patienter. 
Målet er, at patienten har en behandlingsplan inden 4 timer. Patienten skal hurtigt videre – enten til en anden afdeling 
eller hjem, for ellers kan Akutafdelingen ikke følge med strømmen af nye akutte patienter. Vi har derfor et tæt, løbende 
samarbejde med hospitalsenhedens øvrige afdelinger, almen praksis og kommunerne, siger Thomas Nielsen i et mini-
interview på hjemmesiden med de to nye akutmedicinere.

Fra venstre Thomas Nielsen og Artur 
Gozdzialski – nu også speciallæger i 
akutmedicin.

Sår- og hudspecialister tager fælles ansvar

Et nyt, tværfagligt samarbejde mellem Klinik for Hudsygdomme og Sårcenter 
skal forbedre kvalitet og effektivitet i udredning og behandling af patienter med 
lidelser, der både ”kalder på” sårspecialister og hudspecialister – eksempelvis 
sår, der skyldes et nedsat immunforsvar mod allergi eller betændelse - eller 
svære bensår og eksem på samme tid.
De to klinikker, som har til huse dør om dør på RH Viborg på plan 4, har siden 
årsskiftet haft fælles ambulante konsultationer. Frem for at gå til undersø-
gelse og kontrol i flere klinikker på forskellige tidspunkter har patienten nu én 
indgang og møder speciallæger og specialsygeplejersker fra begge klinikker på 
samme tid. Patienten får på den måde en helhedsorienteret behandling og op-
følgning, som de to klinikker har tilrettelagt i fællesskab – og undgår at skulle 
bruge mere tid end strengt nødvendigt på hospitalsbesøg.
- Vores incitament er at skabe sammenhængende forløb og at optimere antal-
let af ambulante besøg ved at koordinere vores tilbud. Vi har gode erfaringer 
fra den korte tid med intensiveret samarbejde. En sidegevinst er, at vi lærer af 
hinanden. Den brede vidensdeling specialerne imellem bliver også patientens fordel, siger karkirurgisk overlæge 
Annette Høgh, som er daglig leder af Sårcenter. 

Bent Knudsen er patient hos over-
lægerne Annette Høgh og Angela 
Meszes fra henholdsvis Sårcenter 
og Klinik for Hudsygdomme. De to 
specialister tilrettelægger i fællesskab 
Bent Knudsens videre behandling.

Endelig status på besparelser i 2019

HE Midt gennemførte i slutningen af 2018 en række besparelser. Besparelserne skyldes regionsrådets budget for 2019, 
som medførte strukturændringer. Det gælder for eksempel Urinvejskirurgi, som nu er lagt sammen med Urinvejskirurgi 
i HE Vest under ledelse fra Holstebro, samt brystkræftundersøgelser og –kirurgi som nu er flyttet fra Randers til Viborg. 
I besparelserne var der også besparelser fra den tidligere spareplan 1519 samt HE Midts egne besparelser, som var 
nødvendige for, at budgettet for 2019 kan hænge sammen. 
HE Midt har nedlagt 131 fuldtidsstillinger. For de medarbejdere, der havde disse stillinger, gælder, at:
• 18 medarbejdere har fundet omplacering til andet job i Region Midtjylland. 
• 21 medarbejdere er blevet afskediget.
• 22 medarbejdere er flyttet med Urinvejskirurgi til HE Vest. 
• øvrige stillinger var vakante og er blevet nedlagt.
HE Midt har samtidig fået tilført 84 fuldtidsstillinger. For disse gælder, at:
• 4,5 stillinger er fulgt med brystkræftundersøgelser og brystkirurgi fra RH Randers.
• 2,3 stillinger er fulgt med fysiologiske undersøgelser fra RH Randers.
• 77,1 stillinger er fulgt med MidtTransport, som HE Midt har overtaget fra Aarhus Universitetshospital.

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2019/hospitalsenhed-midts-forste-specialister-i-akutmedicin/
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2019/hospitalsenhed-midts-forste-specialister-i-akutmedicin/
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Operation og Intensiv nomineret til ”Årets Borgerinddragende Initiativ”
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Første risikobaserede tilsyn på HE Midt: DC-klinik fik topkarakter

Akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) blev udfaset på alle 
offentlige sygehuse efter afslutningen af 2. akkrediteringsrunde ved udgangen 
af 2015. Det nye, nationale kvalitetsprogram, der har erstattet DDKM, vægter 
kvalitetsudvikling og -forbedring markant tungere end kontrol og dokumentati-
on. Stikprøver spænder dog fortsat et vist sikkerhedsnet ud under patienterne, 
men det er slut med de store akkrediteringsbesøg af surveyors fra IKAS.
Som led i det nye kvalitetsprogram har HE Midt netop været igennem sit første 
risikobaserede tilsyn under ledelse af Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS).
Tilsynet fandt sted på Diagnostisk Centers Klinik for Gigt- og Bindevævssyg-
domme, men var ikke møntet specifikt på klinikken som sådan. Anledningen 
var en generel sikkerheds-udfordring i hele det danske sundhedsvæsen i for-
hold til behandling med methotrexat, som er det hyppigst anvendte betændelsesdæmpende lægemiddel til behandling 
af leddegigt og andre betændelses-gigtsygdomme, psoriasis og andre immunbetingede sygdomme.
To læger fra STPS ledede tilsynet, og på baggrund af observationer, interview og journalgennemgang blev Klinik for 
Gigt- og Bindevævssygdomme indplaceret i den bedste kategori ”Ingen problemer af betydning for patientsikkerhe-
den”. Det fremgår af tilsynsrapporten, at alle forhold omkring opstart og kontrol af behandling; kommunikation til pa-
tienten om risikomedicinering samt kommunikation fra ambulatorium til almen praksis eller kommunalt plejepersonale 
er opfyldt. Flere detaljer i artikel på hjemmesiden.

Blandt 33 indstillede er Operation og Intensiv på RH Viborg blandt de 5 nomine-
rede til Danske Regioners pris: Årets Borgerinddragende Initiativ 2019.
Afdelingen er nomineret til prisen for at have udviklet et nyt tilbud om opfølgen-
de samtaler med udvalgte patienter og pårørende efter intensiv terapi. 
Livet forandrer sig på mange måder under og efter kritisk sygdom. Og det gæl-
der både patienten og de nærmeste pårørende. Begge parter kan have mange 
tanker og oplevelser om og fra tiden på intensiv. Eksempelvis udvikler en stor 
del af patienterne delir og fremstår konfuse og forvirrede med både høre- og 
synshallucinationer og mareridt-agtige drømme. Det er vigtigt at få talt om og 
bearbejdet oplevelserne, både for at forebygge Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD) og som indsats i forhold til PTSD.
Operation og Intensiv har udviklet tilbuddet om opfølgende samtaler i et projekt med prøvehandling. Tilbuddet gives 
efter bestemte kriterier, eksempelvis om patienten har haft et specielt traumatisk forløb eller har udviklet svær delir. 
Samtalen gennemføres af en overlæge og en forløbsansvarlig sygeplejerske, og erfaringen er, at samtalen har stor 
betydning for patienten og de pårørende.
Læs mere på hjemmesiden. Danske Regioner kårer vinderen på generalforsamlingen 11. april.

På vej: Smartere arbejdsgange med færre ”klik” i MidtEPJ

Med opdateringen 3. februar af MidtEPJ til den nye version af Landspatient-
registret (LPR3) er der kommet nye skærmbilleder, nye knapper og en ny måde 
til at gemme administrativ information om patienterne. 
- Den nye version af MidtEPJ vil bane vejen for et bedre overblik over patien-
ters ageren, når de har kontakt med et hospital; det vil forbedre datakvaliteten 
og give mere detaljeret viden, som vil komme til at gavne patienterne og os 
alle. Vi bliver bedre stillet, selvom arbejdsgangene lige nu føles tunge og mere 
besværlige. Det arbejdes der hårdt på at gøre bedre i tæt samarbejde mellem 
It-afdelingen, hospitalerne og leverandøren af MidtEPJ, fortæller Keld Bolby, 
chef for Sundheds-It på HE Midt.
Der arbejdes på højtryk for at gøre arbejdsgange smartere og med færre ”klik”. Nogle ændringsønsker og tilretninger 
er gennemført allerede, og andre vil blive rettet til løbende. Nogle kan ændres på den korte bane, mens der med andre 
kræves et forarbejde med at gentænke funktionaliteter.
- Der skal lyde en stor ros for det kæmpe stykke arbejde, der er lagt både før, under og efter implementeringen – ikke 
mindst til lægesekretærerne, som har ydet en særdeles stor indsats før og efter, siger Helle Vadmand Jensen, kontor-
chef og formand for projektets styregruppe.
Læs mere på intranettet om den største modernisering af Landspatientregistret siden 1994 – og den dertil hørende 
opdatering af MidtEPJ.

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2019/forste-risikobaserede-tilsyn-pa-he-midt-dc-klinik-fik-topkarakter/
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2019/operation-og-intensiv-nomineret-til-arets-borgerinddragende-initiativ/
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Rosa og Asta Jensens Fond er åben for ansøgninger

Nyt rum til genbrugsvarer på RH Viborg
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Mangler du en hulmaskine, et ringbind eller andre former for kontorartikler el-
ler isenkram, så kig forbi på RH Viborgs plan 7, inden bestiller nyt via HE Midt 
Indkøb. Servicecentret har netop indrettet et nyt rum til aflagte – men velhold-
te og fuldt funktionsdygtige – kontorartikler og isenkram.
- Vi oplever jævnligt, at vi bliver kontaktet af afdelinger, der har nye eller lidt 
brugte kontorartikler og lignende, som de gerne vil aflevere i vores depo-
trum for kontorartikler og isenkram, så andre kan få glæde af det. Men det er 
desværre ikke muligt, da vi er nødt til at fastholde et bestemt sortiment her, 
fortæller assistent Lene Dam Larsen fra Servicecentret.
Til gengæld vil Servicecentret gerne bakke op om ambitionen om at genbruge og udnytte de mange gode overskudsva-
rer i stedet for at smide dem ud. Derfor er et nyt genbrugsrum blevet indrettet i rum 169 - en af de tidligere sengestu-
er på plan 7. Her kan alle aflevere de varer, de ikke længere selv har plads til eller brug for – eller hente gode brugte 
varer efter behov.
Læs mere om vilkårene for genbrugsrummet i nyheden på intranettet.

Lægers - og særligt yngre lægers - forskning inden for det medicinske og 
kirurgiske område og navnlig inden for kræft- og kredsløbssygdomme er i fo-
kus, når Rosa og Asta Jensens Fond inden længe igen skal uddele legatmidler.
Fonden blev oprettet i 1980 af søstrene Rosa og Asta Jensen, som i mange år 
havde drevet Hjarbæk Kro. Søstrene var barnløse, og ved Rosas død i 1978 
havde de allerede overvejet at oprette fonden til fordel for forskning og lægelig 
uddannelse på det daværende Viborg Sygehus. 
Læs mere om fonden og betingelserne for at søge på intranettet. 
Ansøgningsfristen er mandag den 10. april 2019.

http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2019/nyt-rum-til-genbrugsvarer-pa-rh-viborg
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2019/rosa-og-asta-jensens-fond-er-aben-for-ansogninger/

