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Fra akut til planlagt behandling af forkammerflimmer i hjertet

Fast track på operationsgangen på RV Viborg inspirerer andre hospitaler

uge 10 • den 9. marts 2018

Ledende overlæge Einar Pahle var en af de kolleger, som 
fortalte om fast track på TV i mandags.

Fra tre til fem operationer på samme tid - ved at faggrup-
perne arbejder bedre sammen på operationsstuen.
Det er resultatet for Operation og Intensiv og Mave-, 
Tarm- og Brystkirurgi på RH Viborg, som NYHEDSbrevet 
fortalte om i efteråret.
Andre hospitaler kommer nu ofte på besøg for at se, 
hvordan det kan lade sig gøre. Senest var kolleger fra RH 
Randers på besøg og fulgte operationsdagen via webcam 
på operationsstuen.
Historien blev i denne uge fortalt i TV2 NYHEDERNE og TV 
MIDTVEST. 
Se med her.

Medicinsk Afdeling gennemfører smitteopsporing for tuberkulose i Viborg

Patienter med forkammerflimmer i hjertet bliver ikke længere indlagt akut til 
behandling med stød, når de mærker, at deres hjerte er hoppet ud af den nor-
male rytme. Deres behandling foregår nu ambulant som et planlagt forløb. Det 
giver fordele for både patienter og personale. 
Hjertesygdomme på RH Viborg har med en strukturændring forbedret forhol-
dene for patienterne. Det betyder, at afdelingen nu oplever et fald i antallet af 
indlæggelser og stødbehandlinger blandt denne gruppe af patienter. 
Som en del af den nye struktur har Hjertesygdomme oprettet en telefon-
hotline, som praktiserende læger kan benytte, når de får patienter med for-
kammerflimmer. En specialsygeplejerske betjener telefonen og drøfter henvendelserne med speciallægerne. Hotlinen 
fungerer som et filter, så patienter med forkammerflimmer ikke bare automatisk bliver indlagt til at få stød til hjertet, 
hvilket ofte var tilfældet tidligere. 
- Når vi giver hjertet stød for at få det tilbage i dets normale rytme, ved vi aldrig, hvor længe det holder. Hjertet kan 
slå ud af rytmen igen efter et par timer eller efter et halvt år, siger speciallæge i hjertesygdomme Andi Albertsen. 
Patienterne bliver i dag tilset af en af hospitalets speciallæger i hjertesygdomme, før de får behandling med stød. Det 
kan lade sig gøre, fordi ny blodfortyndende medicin gør det muligt at vente med stødbehandling til én af de efterføl-
gende dage. Tidligere skulle behandlingen ske hurtigere. 
Læs mere om behandlingen af forkammerflimmer i hjertet på hjemmesiden. 

To personer, der har deres faste gang på værtshuse i Viborg, har fået konsta-
teret tuberkulose. Tuberkulose smitter meget sjældent, men for at være på 
den sikre side har Klinik for Lungesygdomme, Medicinsk Afdeling, indledt en 
indsats for at opspore, om der kan være flere smittede. 
Konkret hjælper de fire værtshuse med kontakt til stamgæster, som hospita-
let tilbyder en undersøgelse for tuberkulose. Dette er en meget stor hjælp i 
opsporingen af mulig smitte.
Hvis borgere i øvrigt har mistanke om, at de er blevet smittet, skal de kon-
takte Klinik for Lungesygdomme på RH Skive på telefonnummer 7844 8013 
mellem klokken 8.00 og 15.00 på hverdage.

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/om-os/nyheder/nyheder-2017/tetris-pa-operationsstuen/
https://www.tvmidtvest.dk/nyheder/05-03-2018/2220/regionshospitalet-i-viborg-effektiviserer?autoplay=1#player
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2018/fra-akut-til-planlagt-behandling-af-forkammerflimmer-i-hjertet/
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Ny chef i spidsen for HR

Ombygningsprojekt i tilpasset version

NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt  •  uge 10  •  den 9. marts 2018

Den nye tidsplan for akutcentret får som varslet betydning for den resterende 
ombygning af det eksisterende hospital. Ombygningen deles op i to etaper og 
prioriteres i forhold til at sikre effektivitet og sammenhæng.
Sådan lyder anbefalingen i den sag om kvalitetsfondsbyggeriet på RH Viborg, 
som Region Midtjyllands politikere behandler i løbet af marts. Baggrunden for 
sagen er de udfordringer, forsinkelser og øgede udgifter, som tidligere har væ-
ret omtalt i forbindelse med den nye tidsplan for byggeriet af det nye akutcen-
ter.
Der er altså ikke tale om en ny sag, men om en konkretisering af de tidligere 
udmeldte vilkår. 
- Vi har benyttet anledningen til at gentænke hele delprojekt 3 i forhold til den økonomiske ramme, vi står med nu. 
Hvad er der mest brug for at bygge om? Hvad er nødvendigt for at kunne opretholde og effektivisere driften? Hvordan 
får vi mest mulig sundhed for pengene og sikrer tilsagnsbetingelsen om et fuldt funktionsdygtigt hospital, forklarer 
hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen.
Resultatet er blevet et delprojekt 3 i to runder. Runde 1 indeholder en ombygning af Dialyse og Klinik for Nyre-
sygdomme, ligesom også Hjerteklinik og Intensiv skal bygges om. I runde 2 kommer turen så til tre operationsstuer, 
der bygges om til to større, ligesom østsiden af sengeetage 10 og 13 skal bygges om.
Læs mere om det nye delprojekt 3 på intranettet. 

Danske Regioner varsler lockout

HE Midt har ansat Julie Witt som ny HR-chef. Hun tiltræder stillingen som HR-
chef den 1. april. 
Julie Witt har 17 års erfaring fra hospitalsvæsenet, og i seks af årene har hun 
været personaleleder. Hun kommer fra en stilling som teamleder for 10 medar-
bejdere i HR i Psykiatri og Social i Region Midtjylland. 
Som HR-chef på HE Midt skal Julie Witt sikre en fortsat udvikling af HR-områ-
det. Hun bliver desuden ansvarlig for HR’s organisatoriske, økonomiske, faglige 
og personalemæssige drift og udvikling. 
HR er en stab i Administrationen på HE Midt og består af 34 medarbejdere, 
heraf to mellemledere. De arbejder med løn, uddannelse, personale og arbejdsmiljø. 
- Jeg synes, at det er helt vildt spændende og meningsfuldt at arbejde i sundhedssektoren og i en politisk ledet orga-
nisation. Og jeg ser frem til som HR-chef at være med til at understøtte arbejdet i hospitalsenhedens mange afdelinger 
og centre bedst muligt, siger Julie Witt og fortsætter: 
- Samtidig ser jeg frem til at sætte retningen for HR-området sammen med medarbejderne i HR og lederteamet på HE 
Midt. Jeg vil blandt andet sætte fokus på den faglige udvikling og den enkelte medarbejders trivsel. 
Læs mere om HE Midts nye HR-chef Julie Witt på hjemmesiden.

Som konsekvens af, at de faglige organisationer har bebudet strejker på afgø-
rende områder i sundhedsvæsenet, har Danske Regioner varslet lockout. Det 
skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse 7. marts 2018.
- Strejkevarslerne har bragt os i en ulykkelig situation, siger Anders Kühnau, 
der er formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn og chefforhandler for 
arbejdsgiverne på regionernes område.
- Vi vil gerne opfordre hele rækken af offentlige arbejdsgivere til at tænke 
på de signaler, der sendes til deres medarbejdere, siger DSR-formand Grete 
Christensen, som er chefforhandler for Forhandlingsfællesskabet og dermed 
lønmodtagersiden på regionernes område.
Det præcise omfang af lockouten er ikke endelig fastlagt. Det er givet, at de største hospitaler rammes bredt af strej-
kevarslet og dermed også af lockouten. Et skøn ud af de foreløbige vurderinger er, at op imod 70.000 berøres af en 
konflikt - svarende til over halvdelen af de ansatte i regionerne. Alle hospitaler i Region Midtjylland bliver i givet fald 
omfattet af lockouten.
Find links til mere på intranettet.

Illustration: Danske Regioner

http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2018/ombygningsprojekt-i-tilpasset-version/
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2018/ny-chef-i-spidsen-for-hr-pa-hospitalerne-i-viborg-silkeborg-hammel-og-skive/ 
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2018/danske-regioner-varsler-lockout/
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Rosa og Asta Jensens Fond er klar til endnu en uddeling

NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt  •  uge 10  •  den 9. marts 2018

Lægers – og især yngre lægers – forskning inden for det medicinske og kirur-
giske område, særligt kræft- og kredsløbssygdomme, er omdrejningspunktet, 
når Rosa og Asta Jensens Fond endnu en gang deler legatmidler ud.
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 læge-
lig uddannelse på det daværende Viborg Sygehus.
Læs mere om fonden og betingelserne for at søge på intranettet. 
Ansøgningsfristen er mandag den 16. april 2018. Arkivfoto

http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2018/rosa-og-asta-jensens-fond-klar-til-endnu-en-uddeling/

