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Ny økonomiaftale for 2019 knytter borgerne tættere til det nære sundhedsvæsen
Det giver ikke længere mening at finansiere sundhedsvæsenet i forhold til, hvor mange aktiviteter det udfører.
Det passede til en tid med lange ventelister. I dag udfordres sundhedsvæsenet især af, at der ikke er råd til
at give stadig flere ydelser til den enkelte borger, mens
andelen af ældre stiger.
Det er regeringen og landets regioner enige om, og det
afspejler sig med tydelighed i den aftale, parterne indgik
natten mellem den 4. og 5. juni om regionernes økonomi
for 2019.
Konsekvensen er blandt andet, at regeringen dropper kravet til hospitalerne om at øge produktionen med 2 procent
om året uden ekstra finansiering. Det samme gælder meraktivitets-puljerne, som regeringen vil bede folketinget om at
fjerne.
Under overskriften ”nærhedsfinansiering” belønner den nye aftale hospitalerne for at tilrettelægge patientforløb med
færre ydelser/aktiviteter og færre akutte genindlæggelser. Desuden er der penge i at intensivere en udvikling, hvor
mere behandling rykker tættere på patienten hos den praktiserende læge eller i kommunen – eventuelt ved hjælp af
ny teknologi hjemme hos patienten. Specifikt nævner aftalen en sådan udvikling for patienter med KOL og diabetes.
Bedre samspil mellem sundhedsvæsenets aktører på tværs af fag og sektorer og bedre sammenhæng i patientforløbene vil også få ekstra opmærksomhed.
På bundlinjen er der 1 milliard kroner ekstra til sundhedsvæsenet i regionerne i 2019. Af disse er 200 millioner kroner øremærket til psykiatri. Pengene skal deles mellem de fem regioner og kan delvist finansiere de øgede udgifter til
flere ældre og flere kroniske patienter samt vækst i dyr sygehusmedicin. Det er for tidligt at sige, hvor meget Region
Midtjyllands andel af den ekstra milliard vil hjælpe på Region Midtjyllands aktuelle udfordringer med at få budgettet for
2019 til at hænge sammen. Det arbejder regionsrådet med for øjeblikket.
Læs mere om årets økonomiaftale mellem regeringen og regionerne i pressemeddelelse fra Region Midtjylland. Her
finder du også link til selve aftalen.
Operation og Intensiv henter ledende overlæge i Randers
HE Midt har kigget til Randers i jagten på en ny ledende overlæge til Operation
og Intensiv på RH Viborg. Ny mand ved roret er Carsten Søndergaard
Poulsen, som sammen med afdelingens oversygeplejerske, Leni Abrahamsen,
skal lede de forandringer, der forbereder afdelingen til indflytning i hospitalets
nye akutcenter.
- Jeg brænder for at være leder og har gjort det længe. Det er enormt spændende at få lov at være med fra begyndelsen i så store forandringer med
flytning, nye arbejdsgange og store organisationsændringer, som betyder, at vi
kan præstere endnu bedre patientforløb, siger Carsten Søndergaard Poulsen.
Carsten Søndergaard Poulsen er speciallæge i anæstesi og kommer fra en
stilling som uddannelsesansvarlig overlæge på Operation og Intensiv på RH
Randers. Han tiltræder sin nye stilling i Viborg den 1. september.
- Operation og Intensiv i Viborg har et godt ry, blandt andet for et godt
arbejdsmiljø og stærk faglighed. Derfor har det længe været min drømmeafdeling, hvis der skulle opstå mulighed for at tage del i ledelsesopgaven, siger
Carsten Søndergaard Poulsen. Læs mere på intranettet.
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Lægefaglig direktør skifter til Aalborg Universitetshospital
Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør på HE Midt, skal være lægefaglig
direktør på Aalborg Universitetshospital. Michael Braüner Schmidt fratræder
derfor sin stilling i HE Midts hospitalsledelse med udgangen af juli.
- Jeg har været og er meget glad for at være på HE Midt. Men samtidig har jeg
også fået et tilbud, som jeg gerne vil sætte efter. Jeg er ked af at sige farvel til
HE Midt, som er en ganske særlig organisation, hvor alt køres topprofessionelt
og engageret. Medarbejdere og ledere tænker i den grad ud af boksen for at
finde de bedste løsninger for vores patienter inden for de rammer, vi er givet,
siger Michael Braüner Schmidt. Læs mere på intranettet.
Psykologisk tryghed i fokus på lederkonference
Grundlovsdag var HE Midts ledere samlet til konference på VIA i Viborg. Konferencen var den første af sin art i HE Midts historie. På programmet var især tre
store temaer:
1) Styring af sundhedsvæsnets økonomi og den nye økonomiaftale mellem
Danske Regioner og Finansministeriet. Sundhedsøkononom Jakob Kjellberg
udlagde teksten. Se nyhed om økonomiaftalen på side 1.
2) De positive gevinster ved, at medarbejdere og ledere opbygger personlig
og faglig tillid til hinanden uden for de cirkler, vi normalt færdes i på arbejdet.
Netværksekspert Susie Lynge tog afsæt i forskning, der viser, at netværk fører
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til sparet tid, øget effektivitet, læring og udvikling, innovation, færre fejl, flere
og bedre resultater og ikke mindst mere arbejdsglæde.
3) Hvordan kan HE Midts ledere skabe større psykologisk tryghed gennem ledelsespraksis? Forfatter Christian Ørsted
fokuserede på, at det ikke er robuste medarbejdere og ledere, men robuste organisationer, der lykkes. Han tog afsæt i
ny forskning fra Harvard University, der peger på, at det derfor skal være trygt for medarbejdere at tale om fejl, tvivl,
spørgsmål, uenighed og ideer.
RH Viborgs hjælpemiddeldepot flytter
Rene hjælpemidler kan hentes i den forhenværende sengecentral på plan 02,
mens urene hjælpemidler fremover afleveres på plan 01.
Det bliver proceduren, når RH Viborgs hjælpemiddeldepot den 13. juni åbner
i nye rammer. Efter syv år på Erik Glippings Vej flytter depotet nemlig hjem til
hovedmatriklen på Heibergs Allé.
- Vi glæder os meget til at flytte, så vi kommer tættere på klinikken og kan
levere en bedre service til både kolleger og patienter, siger Lone Bonde Øe, der
er hjælpemiddelansvarlig i Servicecentret.
For patienter og pårørende betyder flytningen samtidig, at de slipper for en tur
til Erik Glippings Vej, når de skal hente og aflevere lånte hjælpemidler. For dem indrettes et nyt udleverings- og afhentningsdepot ved hovedindgangen på plan 03. Læs mere om det nye hjælpemiddeldepot på intranettet.
Find løbeskoene frem og gør klar til Almindsøstafetten
Hvis du ikke allerede er i gang med løbetræningen, så er der al mulig grund til
at gå i gang nu. Den 22. august stiller HE Midt nemlig endnu en gang op ved
Almindsøstafetten i Silkeborg. Og traditionen tro er der lagt op til en fornøjelig
dag med både motion, hygge og kollegialt samvær.
Som HE Midt-medarbejder i Hammel, Viborg og Silkeborg får du årets HE Midt
løbe T-shirt, deltagergebyret betalt og mulighed for at deltage i hyggen omkring grillen. Læs mere på intranettet om, hvordan du melder dig selv og dine
kolleger til løbet.
Har du ikke mulighed for at deltage i løbet i Silkeborg, kan du også repræsen-
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tere HE Midt ved et af de tre andre store motionsløb i HE Midts område: 24
timers løbet i Viborg den 18.-19. august, Frijsenborgløbet i Hammel 30. august eller Skive Løbet den 8.-9. september.
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