NYHEDSbrev

Hospitalsenhed Midt
uge 14 • den 6. april 2018

Torben Østergaard er HE Midts nye ”Steno Partner Koordinator”
Overlæge Torben Østergaard, Medicinsk Afdeling, er pr. 1. april 2018 udpeget
som HE Midts ”Steno Partner Koordinator”. Det skriver det fælles nyhedsbrev
for Medicinsk Afdeling og Hjertesygdomme i marts/april-udgaven.
I den rolle bliver Torben Østergaard den faste, primære kontakt mellem HE
Midt og det nye Steno Diabetes Centre Aarhus (SDCA). Som bindeled får han
til opgave at sikre, at alle HE Midts diabetologiske faglige miljøer i endokrinologi og pædiatri indgår i et fagligt samarbejde med SDCA.
Funktionen som Steno Partner Koordinator er normeret til to ugentlige arbejdsdage.
Konstellationen udelukker ikke, at andre afdelinger/centre også knytter relationer direkte til SDCA.
Steno Diabetes Center Aarhus er et samarbejde mellem Region Midtjylland og
Novo Nordisk Fonden. Målet med aftalen, der blev indgået i efteråret 2017, er
at styrke forskningsbaseret behandling af diabetes. SDCA skal være en integreret del af sundhedsindsatsen i Region Midtjylland og kommer til at omfatte alle
relevante parter på diabetesområdet – herunder især hospitalerne, kommunerne og almen praksis. Fysisk opføres centret som en del af Forum-bygningen
ved AUH. Domicilet ventes klart til brug medio 2022, men centret sætter gang i en række aktiviteter allerede i år.
POP og F6 er ”det nye sort” i EPJ
EPJ har fået en ny funktion til at lave problemorienterede planer (POP) for,
hvordan forskellige faggrupper skal håndtere patienters komplekse eller længerevarende problemer. En problemorienteret plan kan eksempelvis handle om
ernæring eller mobilisering efter et traume.
EPJ’s nye funktion “problemorienteret plan” skal bruges, når patienten har problemstillinger, der ikke passer ind i et standardforløb. Fordelen ved funktionen
er, at den giver et fælles tværfagligt overblik over konkrete problemer i komplekse patientforløb, og den har nu gjort det muligt at lægge fremadrettede
planer og opsætte mål.
De problemorienterede planer følger med patienten, hvis vedkommende bliver overført til en anden afdeling eller et andet hospital. Herved sikres kontinuiteten for patienten, og der spares ressourcer, fordi den nye afdeling, der modtager
patienten, ikke behøver at begynde helt forfra.
- POP og F6-knappen på computeren er “det nye sort” i EPJ. Når du trykker F6 får du et fælles tværfagligt overblik over
alle problemorienterede planer i det komplekse patientforløb. Det kan eksempelvis være problemer med sår, dysfagi
eller mundpleje, fortæller sundheds-it-konsulenterne Morten Sode og Bitten Kjærsgaard.
Den nye funktion bygger på modellen for kliniske beslutningsprocesser. Center for Planlagt Kirurgi (CPK) har været en
af de afdelinger, der har været med til løbende at teste den nye funktion ad flere omgange.
- Det har længe været vores ønske i klinikken at få et fælles tværfagligt overblik over vores komplekse patienter. Det
er en stor fordel, at vi nu kan dele overblikket imellem de forskellige faggrupper. Den nye funktion gør, at jeg hurtigt
kan slå op, hvad jeg skal gøre ved den komplekse patient, når jeg er på aftenvagt, hvor vi kun er få ansatte på arbejde, siger Tine Møller, der er sygeplejerske i Center for Planlagt Kirurgi.
- Den nye funktion gør det eksempelvis let at finde en patients præferencer for kost. Tidligere har vi måske skulle finde
denne information på tre linjer på side 130 under ”læs journal”. Med den nye funktion drukner informationen ikke længere blandt den øvrige dokumentation, supplerer Tine Møller.
Læs mere i nyhed på intranettet.
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Konflikt udskydes, flere områder undtages

Torsdag besluttede Danske Regioner sammen med Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger at friholde en række
områder fra en eventuel konflikt. Følgende områder undtages: Fælles akutmodtagelser, akutafdelinger, kræftområdet,
blodsygdomme og børn og unge-området. Der forhandles nu nødberedskaber for øvrige områder under lockout. Nødberedskaber under strejke er på plads.
Forligsmand Mette Christensen besluttede den 28. marts, at de varslede strejker og lockout udsættes i to uger.
Strejke og lockout kan tidligst træde i kraft fem dage efter udløbet af de to uger. Det vil sige strejke den 22. april 2018
og lockout den 28. april 2018.
Se flere spørgsmål og svar om den mulige konflikt på intranettet.
Oversygeplejeske Hanne Berg Fog søger nye veje
Oversygeplejerske Hanne Berg Fog, Hjertesygdomme og Medicinsk Afdeling på RH Viborg,
har valgt at opsige sin stilling med udgangen af maj. Hanne har i stedet valgt at forfølge sin
drøm om at blive selvstændig ledelsesrådgiver og coach.
- Hanne har sammen med sine ledelseskolleger og medarbejdere skabt veldrevne afsnit med
god trivsel og høj faglighed. Samtidig har hun været foregangskvinde i det tværsektorielle
samarbejde og i samarbejdet mellem afdelinger og centre i HE Midt. Vi er derfor kede af at
skulle sige farvel, men siger også Hanne en meget stor tak for hendes engagerede og succesfulde indsats, siger sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen.
Hanne Berg Fog har været oversygeplejerske på Hjertesygdomme og Medicinsk Afdeling
siden 2013. Hun fratræder stillingen med udgangen af maj, og hospitalsledelsen går nu i
gang med at rekruttere en ny oversygeplejeske til de to afdelinger.
Kvindelandsholdet besøgte indlagte børn på RH Viborg

Børn og Unge havde torsdag den 5. april besøg af seks af de kvindelige spillere fra fodboldlandsholdet. De besøgte de
indlagte børn og deres familier og hørte om afdelingens arbejde.
11-årige Magnus Becher fra Ulstrup stod klar med blok og pen til at få autografer, da spillerne ankom til afdelingen.
Magnus Becher er vild med fodbold, og han var en af de børn, der fik en snak med fodboldspillerne under deres besøg.
- Det var rigtig sjovt at møde fodboldspillerne, og det var sjovt at få lov at spille gulvfodbold mod Stine Larsen. Jeg
vandt 7-5, siger Magnus Becher, mens han lyser op i et stort smil.
Fodboldspillerne tog sig god tid til at spille lidt fodbold med nogle af de indlagte børn på afdelingens wizefloor-gulvspil.
Det vakte stor begejstring både hos de indlagte børn og spillerne.
Med sig havde kvinderne en stor check på 25.000 kroner, som de donerede til afdelingen. Pengene stammer fra Kulturministeriets Idrætspris, som holdet vandt i 2017. Overlæge Jonas Hansen tog imod checken og takkede spillerne på
vegne af afdelingen.
- Vi vil gerne give noget tilbage til Viborg Kommune, som har givet os så meget, fordi Viborg er vores hjemmebane.
Vi håber, at donationen kan blive brugt på at give de indlagte børn glæde i hverdagen under deres indlæggelse. Børn
ser op til os, så det er en stor glæde at kunne give noget tilbage til dem, lød det blandt andet fra kvinderne, da de blev
spurgt, hvorfor de havde valgt at give donationen til netop Børn og Unge på RH Viborg.
- Det er rørende, at fodboldpigerne vælger at give donationen til os. Det er vi utrolig glade for. Donationen skal bruges
på at gøre det til en endnu bedre oplevelse at komme her i afdelingen. Vi vil blandt andet købe nogle virtual realitybriller, som vi vil prøve at bruge til at aflede børnenes opmærksomhed, når de for eksempel skal stikkes, fortæller
Marianne Eg, der er forskningssygeplejerske i Børn og Unge.
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Nyt auditorium giver bedre plads til forskning og undervisning

Med det nye akutcenter får RH Viborg samtidig et nyt auditorium med plads til knap 200 gæster. Auditoriet støtter op
om hospitalets indsats inden for undervisning, forskning og videndeling.
- Det bliver et kæmpe løft for hospitalets undervisnings- og forskningsmiljø. Vi har længe savnet nogle bedre rammer
til store undervisningsseancer, møder og konferencer, og det får vi nu, konstaterer sygeplejefaglig direktør Tove
Kristensen.
Hun peger på, at det nye auditorium blandt andet vil komme til sin ret i forbindelse med det årlige Sundhedsfagligt
Symposium, Forskerdysten og de jævnlige staff meetings. Men også i hverdagen bliver auditoriet vigtigt:
- Videndeling er helt afgørende, hvis vi vil blive ved med at udvikle os og give patienterne den bedst mulige sygepleje
og behandling. Det skal være nemt at dele sine erfaringer med andre, lære fra sig og blive inspireret, og her kan de
fysiske rammer være med til at støtte op om det arbejde, forklarer Tove Kristensen.
Kig indenfor i det nye auditorium og læs mere på www.fremtidensakuthospital.dk
Stig Tofteberg fratræder som teknisk systemchef
Stig Tofteberg, teknisk systemchef på HE Midt, har opsagt sin stilling med udgangen af april.
Fra 1. maj tiltræder han i en nyoprettet stilling som teknisk leder i Aarhus Kommunes magistrat for Sundhed og Omsorg.
Stig Tofteberg blev ansat som maskinmester på RH Silkeborg i 1993 og har siden 2007 været teknisk chef på først RH Silkeborg og fra 2011 på HE Midt. I december 2017 trådte Stig
Tofteberg ud af centerledelsen i Servicecenteret og overgik til en stilling som teknisk systemchef.
-Stig har været en særdeles skattet teknisk leder på først RH Silkeborg og siden HE Midt.
Hans indsigt i HE Midts tekniske systemer har været fantastisk. Vi skylder Stig en stor tak for
hans indsats og ønsker ham held og lykke i det nye job i Aarhus, siger Lars Dahl Pedersen,
hospitalsdirektør, HE Midt.
Servicecenteret er nu i proces med at vurdere, hvordan opgaver vedrørende de tekniske systemer koordineres bedst muligt fremover.
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