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50 år i den hvide kittel

Børn og Unge henter ny ledende overlæge i Aalborg

uge 10 • den 8. marts 2019

Jette Hoffmann-Petersen fra Aalborg Universitetshospital bliver ny ledende 
overlæge på Børn og Unge på RH Viborg fra 1. maj. Hun indtræder dermed i 
afdelingsledelsen sammen med oversygeplejerske Maria Brinck Krog.
- Børn og Unge på RH Viborg er i høj grad kendt for et stærkt samarbejde på 
tværs af faggrupper, og det er afgørende for, at vi kan sikre patientbehandling 
af høj kvalitet. Det vil jeg gerne være med til at videreudvikle, så vi arbejder 
for og med hinanden og fortsat kan levere gode resultater for patienterne, 
fortæller Jette Hoffmann-Petersen. 
For lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen faldt valget på Jette Hoffmann-
Petersen, fordi hun i særlig grad har sat sig ind i, hvilken opgave det er, hun 
nu tager på sig som ledende overlæge.
- Jette kommer med erfaringen fra et universitetshospital. Samtidig har hun 
stor indsigt i den opgave, hun nu påtager sig. Der er ingen tvivl om, at RH 
Viborg er et positivt tilvalg for Jette, og hun kommer med stor energi, har lyst 
til ledelse og er god til relationer, forklarer Claus Brøckner Nielsen. 
Læs mere på hjemmesiden.

Jette Hoffmann-Petersen tiltræder 
som ledende overlæge i Børn og Unge 
til maj (privatfoto).

Ordentlighed har altid været et nøgle-
ord for sygeplejerske Ellen Margrethe 
Mandrup – både da hun begyndte sin 
uddannelse som sygeplejerske og i 
dag 50 år senere. For nok har vi travlt 
i dag, og nok er omfanget af opgaver, 
dokumentation og koordinering steget 
markant med årene, men patienterne 
har stadig krav på at blive mødt med 
respekt og mulighed for at holde fast i 
værdigheden, mener hun. 
- Som elev blev jeg oplært i vigtig-
heden af oprydning og renlighed på 
sengestuerne. At der er luftet ud, og 
at der ser ordentligt ud omkring pa-
tienterne, når der serveres mad. Det er en af de ting, jeg stadig holder fast i, 
fortæller Ellen Margrethe Mandrup.
Fredag den 1. marts kunne hun fejre noget så sjældent som 50 års jubilæum 
som sygeplejerske. Alle årene inden for det, der i dag er kendt som HE Midt – 
og langt hovedparten på hospitalet i Viborg, hvor hun i dag er sygeplejerske i 
Ortopædkirurgi. 
Selv om Ellen Margrethe Mandrup med sine 68 år snildt kunne unde sig selv 
en pensionisttilværelse, så har hun ingen akutelle planer om at sige farvel til 
hospitalet. 
- Jeg er stadig utrolig glad for mit arbejde. Det har jo været mit liv. Og så længe jeg føler, at jeg stadig kan gøre en 
forskel og kan bidrage, bliver jeg ved, konstaterer hun. Læs mere om jubilaren på intranettet. 

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2019/born-og-unge-henter-ny-ledende-overlage-i-aalborg/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2019/50-ar-i-den-hvide-kittel/
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Ny postfunktion på vej på RH Viborg

Alle EPJ-opslag tjekkes fra mandag den 11. marts
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Fra mandag den 11. marts kontrollerer Region Midtjylland samtlige opslag i 
Midt-EPJ og andre opslagssystemer med patientdata for at sikre, at der ikke 
sker ulovlige opslag. Tidligere er der kun taget stikprøvekontroller to gange 
om året.
Den nye kontrol skyldes den nye persondataforordning, som kræver, at Region 
Midtjylland skærper kontrollen af, hvordan personale behandler patienters 
personoplysninger. 
Reglerne for, hvad og hvornår man må slå op i systemerne, er ikke ændret. 
Men kontrollen med opslagene bliver nu skærpet.
Hvis et opslag er ulovligt/uberettiget, kan det få ansættelsesmæssige kon-
sekvenser i form af en skriftlig advarsel og en afskedigelse eller bortvisning 
baseret på en vurdering af alvorligheden i det uberettigede opslag.
I retningslinjen “Opslag i patientjournaler og andre elektroniske patientsyste-
mer, regional retningslinje” i e-Dok, kan du se, hvornår du må slå op.
Du må aldrig foretage opslag på dig selv (selvopslag), da du ikke kan have dig 
selv i aktuel behandling.
Du må ikke foretage opslag på hverken nabo, ven, familiemedlem, kollega og 
så videre, hvis du ikke har den pågældende i aktuel behandling i den afdeling, 
hvor du er ansat.

Hvad betyder det for dig, når HE Midt siger farvel til patientpjecer?

Gennem de seneste år er mængden af fysisk post på HE Midt faldet, da den 
elektroniske post er blevet mere og mere udbredt. Servicecentret har derfor 
besluttet at ændre postfunktionen, så den bliver tilpasset de nye vilkår. I første 
omgang ændres postfunktionen på RH Viborg. 
RH Viborgs postfunktion bliver ændret til en logistikbaseret løsning. Det bety-
der, at post vil komme til at indgå som en del af den øvrige logistik på HE Midt 
på lige fod med udbringning og afhentning af eksempelvis affald, varer, mad og 
linned. 
Det betyder, at der i løbet af foråret sker en ændring i servicen på RH Viborg. 
Men Servicecentret vil stadig varetage opgaven med levering og afhentning af post og pakker i afdelingerne på RH 
Viborg. 
Serviceændringen vil også medføre ændringer i arbejdsgange og procedurer for både logistikmedarbejdere i 
Servicecentret og for personalet i afdelingerne. Der vil blive orienteret nærmere om de fremtidige procedurer, når de 
nye løsninger er endelig vedtaget.
Servicecentret opfordrer desuden alle afdelinger til at overveje brugen af intern post i cirkulationskuverterne. Ofte kan 
denne type post erstattes af elektronisk post, som samlet set er en mere ressourcebesparende form for post. Posten i 
cirkulationskuverterne kan nemlig oftest skannes og derefter sendes elektronisk i en mail til modtageren i stedet. 
Det er selvfølgelig ikke muligt at sende al post elektronisk. Derfor vil der forsat være mulighed for fysisk udbringning 
og afhentning af post, når den nye postfunktion træder i kraft.
Der følger nærmere information om den nye postfunktion i mails til de berørte afdelinger i løbet af foråret.

På HE Midt skal den skriftelige information til patienter fremover være digital 
og ligge på hospitalets hjemmeside. Men hvad betyder det for din hverdag og 
for dialogen med patienten under både udredning, indlæggelse og behandling? 
Og hvad med de ældre, hvordan får du lavet noter, og hvordan kan du bruge 
det sammen med patienterne?
Kom til informationsmøde og hør om det digitale koncept og om, hvordan det 
anvendes i praksis. Der er mulighed for at vælge mellem to møder i Viborg og 
Silkeborg. 
• RH Viborg (mødelokale 22): 11. april kl. 11.45-12.30
• RH Silkeborg (mødelokale 5): 2. maj kl. 11.15-12.00
Informationsmødet er relevant for alle, der bruger patientinformation i deres daglige arbejde.   

http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XE59003954BFC3472C12581FE003F580D&level=HOMI&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g
http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XE59003954BFC3472C12581FE003F580D&level=HOMI&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g
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Reminder: Ekstra personale-parkeringspladser ved RH Viborg
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Ansatte på RH Viborg kan i en tidsbegrænset periode parkere deres bil på HE Midts midlertidige parkeringspladser på 
Brøndumsvej. 
Det betyder, at der i en periode frem til oktober 2019 er 110 ekstra parkeringspladser til ansatte på RH Viborg. Parke-
ringspladserne har indtil februar nu været forbeholdt de håndværkere, der har arbejdet i skurbyen og på hospitalets 
byggeplads.
Skurbyen er nu taget ned, da byggeriet af det nye akutcenter er i den afsluttende fase. Projektafdelingen har derfor 
stillet en del af parkeringspladserne til rådighed for parkering for ansatte frem til oktober 2019, hvor byggeriet står 
færdigt. Herefter skal regionen tage stilling til, hvad der skal ske med grunden, hvor de midlertidige parkeringspladser 
er i dag.
Ansatte med gyldig elektronisk parkeringstilladelse kan parkere på parkeringspladserne på Brøndumsvej frem til ok-
tober 2019. De 110 parkeringspladser er automatisk tilføjet i parkeringssystemet under gyldige steder at parkere for 
ansatte, og de bliver automatisk fjernet fra systemet igen, når den midlertidige periode ophører til oktober.
Vær opmærksom på kun at parkere på den store asfalterede del af parkeringspladsen med hospitalets parkeringsskilte. 
For enden af den store parkeringsplads er der via en rampe adgang til den nye håndværkerparkeringsplads, men her 
må kun håndværkere med særlig tilladelse parkere. 

Billedet til venstre viser, hvordan parkeringspladserne ser ud, når man kommer kørende ned ad Brøndumsvej fra Gl. 
Aarhusvej, mens billedet til højre er taget inde på parkeringspladsen og viser en del af området, hvor ansatte nu må 
parkere. 


