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Nyt panel for unge med kronisk sygdom 

uge 15 • den 13. april 2018

De akutte medicinske patienter er strømmet til HE Midt siden før jul ligesom på 
Region Midtjyllands øvrige hospitaler. Kun ganske få dage i 2018 har Akut-
afdelingen, Diagnostisk Center, Medicinsk Afdeling og Intensiv haft en belæg-
ning under 100 procent. 
Vi er meget bevidste om, at vi i denne situation trækker store veksler på 
personalet i sengeafsnittene på HE Midt. Vi har stor respekt for, at I har holdt 
ud i dette langvarige pres og vil gerne sige jer alle en stor tak for jeres ekstra-
ordinære indsats.
Vinteren øger antallet af akutte patienter, men i år har belastningen været 
usædvanligt lang, og patienterne har været meget syge. Ind imellem har vi 
endda set ekstra spidsbelastninger som sidste uge, da HE Midt blev nødt til at byde ind og tage akutte patienter fra RH 
Randers i et par døgn.
Sammen med afdelings- og centerledelser har vi drøftet situationen indgående i denne uge. Der har fra alle sider været 
hjælp til de mest belastede sengeafsnit. Lånesenge har fungeret godt, og fælles ledelsesfokus har ført til, at flere læger 
prioriteres til at gå stuegang tidligt fra morgenstunden. Planlagt aktivitet har i mindre grad været aflyst, så senge og 
personale omdirigeres til akutte patienter. Det vil vi gerne sige stor tak for til jer alle. Afdelings- og centerledelser har 
i denne uge trådt sammen hver formiddag efter kapacitetskonferencen for at koordinere behov for yderligere hjælp på 
tværs i HE Midt.
Samtidig har situationen også vist os, at vi har brug for flere fælles løsninger, hvis vi igen står over for en lignende 
langvarig overbelægningsperiode. Dette vil vi arbejde videre med i afdelings- og centerledelseskredsen hurtigst muligt.
Tusind tak for jeres store arbejde og indsats.

Børn og Unge har fået et ungepanel, der har til formål at sikre de bedste vilkår for unge med kroniske sygdomme. Ved 
at høre, hvordan unge oplever det at være kronisk syg, kan behandlingsforløb tilrettelægges, så de unge i højere grad 
bliver inddraget og medbestemmende i forhold til, hvad der er vigtigt for dem. Ungepanelet skal også fungere som et 
forum, hvor man som ung kronisk patient kan møde ligesindede og udveksle erfaringer. 
Ungepanelet skal bestå af seks til otte unge mellem 12 og 18 år. De skal alle have en kronisk sygdom og have tilknyt-
ning til Børn og Unge. 
De første pladser i ungepanelet er besat, men der er stadig plads til flere. Hvis man er interesseret i at komme med 
i ungepanelet – eller kender en, der kunne være interesseret – kan man skrive en mail til marianne.eg@midt.rm.dk. 
Udover de unge deltager fire medarbejdere fra afdelingen i panelet. 
- I ungepanelet skal man kunne give den gas med gode idéer og udfordre vores daglige praksis i afdelingen. Panelet 
skal være de unges talerør og et sted, hvor de unge med kroniske sygdomme føler sig set og hørt. De unge får derved 
en betydningsfuld rolle i forhold til udviklingen af behandlingen til unge i vores afdeling, siger forskningssygeplejerske 
Marianne Eg, der er ansvarlig for etableringen af ungepanelet på RH Viborg.

Hospitalsledelsen: Vinterens overbelægning har trukket store veksler på personalet
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Tag e-Dok med i hånden

Flere vælger at føde hjemme
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I løbet af et år er antallet af gravide, der vælger at føde hjemme, godt og vel fordoblet. Og tallet stiger stadig, viser 
erfaringerne fra HE Midts hjemmefødselsordning. I 2017 valgte 55 gravide at føde hjemme hos sig selv i stedet for at 
benytte hospitalets fødestuer. 
- Så vi synes selv, det var værd at fejre, da ordningen 1. april fyldte 1 år, konstaterer jordemoder Mette Lya Laursen.
Samme med kollegerne Joan Andersen og Lone Elmholdt udgør hun HE Midts hjemmefødselsordning, der rykker ud for 
at yde jordemoderfaglig omsorg til de par, som vælger at føde hjemme i privaten.
For mange af parrene handler en hjemmefødsel om at skabe mere ro og tryghed i fødselssituationen, men de lands-
dækkende tal viser samtidig, at hjemmefødslerne også generelt giver færre komplikationer. For fædrene betyder hjem-
mefødslerne typisk en mere aktiv rolle end ved en hospitalsfødsel.
Hovedparten af de hjemmefødende er flergangsfødende, og cirka halvdelen kommer fra Silkeborg. En af dem er Louise 
Jakobsen, som i januar valgte at føde sit andet barn på sofaen hjemme i Silkeborg.
På intranettet kan du læse mere om hjemmefødselsordningen og Louises oplevelse med at føde hjemme.

Vidste du, at e-Dok også findes som app til smartphone og tablet? Hvis du ikke 
allerede har downloadet app’en e-Dok2Go til din telefon eller iPad, så er der al 
mulig grund til at gøre det nu.
App’en giver dig nemlig adgang til netop de dokumentsamlinger, du har brug 
for i dit arbejde – også når du er uden internetforbindelse eller ikke lige er i 
nærheden af en computer.  
Du finder e-Dok2Go samme sted som alle andre apps: enten i Play-butikken 
(Android) eller i App Store (IOS). 
Når du har installeret app’en, kan du nemt søge din afdelings eller dit centers 
dokumentsamling frem og downloade dokumenterne til din telefon eller tablet. 
Husk at opdatere dokumenterne med mellemrum, så du er sikker på altid at have de gældende dokumenter.
Du finder en vejledning til e-Dok2Go inde i selve app’en. Du kan også downloade vejledningen til Android-versionen 
her eller til IOS-versionen her.

Ny organisering af serviceassistenter klar til 1. maj

Servicecentret og afdelings- og centerledelser har de seneste måneder 
arbejdet intensivt med at få alle detaljer på plads forud for den nye organi-
sering for serviceassistenter. Den nye organisering træder i kraft den 1. maj 
og er led i en effektivisering, der skal frigive fem millioner kroner til HE Midts 
samlede budget.
På RH Viborg vil serviceassistenterne fra 1. maj være ansat i Servicecentret, 
men stadig tilknyttet deres nuværende afdelinger. Dermed skal 150 service-
assistenter skifte ledelse. Alle vagtplaner fra 1. maj er på plads, og der er ind-
gået serviceaftaler mellem hver afdeling og Servicecentret i forhold til, hvilke 
opgaver serviceassistenterne skal løse på hver afdeling.
- Den nye organisering på RH Viborg er kommet hurtigt i stand og ved stor fælles hjælp fra afdelingerne og de faglige 
organisationer. Nu skal vi i drift og få de sidste detaljer på plads via den daglige dialog mellem medarbejdere og ledere, 
siger Mette Toftdahl, servicechef.
På RH Silkeborg har de to centerledelser selv fundet deres del af effektiviseringen på området. Det samme gælder på 
RH Hammel Neurocenter og for serviceassistenterne på RH Skive.

Lille Nohr kom til verden hjemme på sofaen i Silkeborg. Med ved fødslen var jordemoder Mette Lya Laursen fra HE 
Midts hjemmefødselsordning. Privatfotos.
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Det er blevet lettere at slå op i MidtEPJ, når du skal lave tværgående kvali-
tetsarbejde og forskning. Baggrunden er ændringer i sundhedsloven pr. 1. juni 
2017.
De nye regler gælder ved:
• Opslag ved andre formål end behandling.
• Opslag ved tværgående kvalitetsarbejde (ikke lokalt kvalitetsarbejde). Vær 

opmærksom på, at der skal indhentes tilladelse fra hospitalsledelsen gen-
nem Kvalitet.

• Opslag ved akkreditering eller opfølgning på, at krav fra centrale sundheds-
myndigheder til behandlingen er opfyldt.

• Opslag ved utilsigtede hændelser.
• Opslag ved forskning.
• Videregivelse af oplysninger til vurdering af, om der skal afholdes retslæge-

ligt ligsyn eller foretages retslægelig obduktion. 
Der er udarbejdet en regional retningslinje omkring opslag. Se den i e-Dok. 

Nye regler for opslag i MidtEPJ ved andre formål end behandling
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