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Hospitalsledelsen: God sommer!
Det varme vejr er tilbage, og mens vi alle sukker lidt efter en is eller et køligt
glas på terrassen, vil vi benytte lejligheden til at sige GOD SOMMER til jer alle.
Første halvår af 2018 har bugnet af gode tiltag i alle afdelinger og centre. På
Børn og Unge er der oprettet et børn og unge-panel, de første I-stillinger i
akutmedicin er besat, hjerte- og lungemedicinere er gået sammen om en ny
Åndedrætsklinik, de første afdelinger og centre er klar med ny digital patientinformation, atrieflimmer-patienter kan nu få behandling ambulant, talegenkendelsessystem skaber effektiviseringer i Røntgen og Skanning, Hammel
Neurocenter tilbyder nu flere ambulante forløb. Og meget mere.
Nyhederne om nye forskningsresultater har også stået i kø. HE Midt forsker blandt andet i telemedicin til hjertesvigtpatienter, i lægers innovationskompetencer, bedre forløb for kroniske rygpatienter, cannabis som smertelindring og
effekterne af at tilbyde unge med hjerneskade en mentor.
Vi kan langtfra nå omkring det hele her, men kan ikke understrege nok, hvor stolte vi er af alt det gode, I får til at ske i
HE Midt til gavn for vores patienter.
Det har samtidig også været et halvår, der har budt på flere dage med overbelægning, end vi tidligere har oplevet.
Flere gange har afdelinger og centre måttet rykke ekstra sammen i bussen for at få enderne til at nå sammen, og vi
er meget bevidste om, at overbelægningen har presset arbejdsmiljøet ud over, hvad der er rimeligt. Derfor arbejder vi
lige nu sammen med afdelings- og centerledelser om at skærpe vores beredskab, så vi er bedre rustet, hvis situationen
opstår igen næste vinter.
Midt i vinterens overbelægning kom nyheden om patienternes tilfredshed i den landsdækkende LUP-undersøgelse. HE
Midt har den højeste patienttilfredshed i Region Midtjylland – ja, på nogle områder er tilfredsheden den højeste blandt
alle Danmarks hospitaler. I er med andre ord Danmarksmestre i patienttilfredshed.
Så gå stolte på sommerferie, uanset om I går på ferie om lidt eller først til august. Glem alt om jeres arbejde, mens I
nyder den velfortjente fritid. Vi ses igen, når batterierne er ladet op.
Fedmekirurgi fortsætter i Viborg
Er RH Viborgs fedmekirurgi på vej til Aalborg? Det har indslag i dagspressen
efterladt et indtryk af hos flere.
- Vi skal stadig operere fedmepatienter fra hele Region Midtjylland på
RH Viborg. Men Sundhedsstyrelsen har besluttet, at den højt specialiserede
fedmekirurgi skal foregå på Aalborg Universitetshospital fra den 1. august,
siger ledende overlæge Einar Pahle fra Mave-, Tarm- og Brystkirurgi.
Sundhedsstyrelsen kræver, at gravide, der tidligere er fedmeopereret, føder på
et hospital med højt specialiseret funktion inden for både obstetrik og
fedmekirurgi. Det krav kan hverken RH Viborg eller Aarhus Universitetshospital

”Topmøde” i november 2016 for

opfylde, og det er baggrunden for, at den højt specialiserede fedmekirurgi flyt-

fedmespecialister fra hele Danmark.

ter fra Viborg/Region Midtjylland til Aalborg.

Mave-, Tarm- og Brystkirurgi på

- Det drejer sig om cirka 2 patienter om året i hele Danmark, siger Einar Pahle.

RH Viborg er vært og viser en live-

Ellers er den højt specialiserede fedmekirurgi hovedsagelig til patienter, der

transmission fra en gastrisk bypass-

tidligere har fået en fedmeoperation, men ønsker at blive ført tilbage til normal

operation.

anatomi.
Einar Pahle anslår, at Viborg årligt må sende 2-5 patienter til højt specialiseret behandling i Aalborg.
- Vi udførte 250 fedmeoperationer i 2017, og vi forventer, at dette tal vil stige de kommende par år. Stigningen klarer
vi blandt andet, fordi vi har toptrimmet vores operationskoncept, så vi nu kan operere 5 fedmepatienter mod tidligere
3 på en dag, siger han.
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Regionsrådet på OP i Viborg mandag

Regionsrådet, der er Region Midtjyllands øverste og politiske ledelse, var mandag på besøg til temadag på RH Viborg.
På programmet stod blandt andet oplæg om det nye akutcenter og Neurologi.
Regionsrådsmedlemmerne fik også lov at opleve et par af RH Viborgs afdelinger helt tæt på til rundvisninger på
Patologi og Operation og Intensiv.
Ved rundvisningen på Patologi var der fokus på de optimerede arbejdsgange fra vævsprøven kommer ind, til svarene
til kliniske afdelinger i HE Midt og HE Vest foreligger. Hvert år analyserer Patologi 55.000 prøver, hvilket svarer til 36
procent af alle vævsprøveanalyser i Region Midtjylland.
På Operation og Intensiv så regionsrådsmedlemmerne med på livestreaming, da gastric bypass-holdet gennemførte sit
nye fast track-operationsprogram, fik rundvisning i et af de tre fælles bookingsekretariater og i Dagkirurgi.
Ny fistelskanner kommer nyrepatienter til gavn
En ny skanner skal hjælpe dialysesygeplejersker, når RH Viborgs nyrepatienter
skal i bloddialyse tre gange om ugen. Skanneren er doneret af Nyreforeningen.
Den nye fistelskanner kommer patienter og ansatte i Dialyse til gavn, når de
skal have hjælp til at få renset blodet tre gange om ugen, fordi de af forskellige årsager har nedsat nyrefunktion. Når patienter skal have bloddialyse på
hospitalet, får de hver gang lagt to nåle i en blodåre – en såkaldt dialysefistel.
Fistelskanneren kan hjælpe dialysesygeplejerskerne med at anlægge nålene
helt præcist i den udvalgte blodåre.
Fistelskanneren er lille og håndholdt, og den er nem at tage med under armen

Repræsentanter fra den lokale del

ind til patienten. Samtidig er den let at bruge og føre rundt på patientens arm.

af Nyreforeningen var denne uge på

Håbet er, at den nye skanner gør det lettere at bruge skanning som et supple-

besøg på RH Viborg, hvor de bød

ment, når der skal lægges dialysenåle.

nyrepatienterne på kaffe og kage.

- Blodåren er patienternes livsline, og den nye skanner skal bruges, så vi kan
stikke endnu mere nøjagtigt. Skanneren er smart, fordi den er enkel at betjene, lille og handy. Så vi er meget glade for
donationen, siger afdelingssygeplejerske Marianne Holten-Møller fra Dialyse og Klinik for Nyresygdomme.
Medicinsk Afsnit 1 har også, som en del af donationen fra den lokale del af Nyreforeningen, fået flere nye fjernsyn til
patientstuerne.
Forskning frisætter tid fra scoring til behandling
I et rehabiliteringsforløb måles ændringer i patientens funktionsniveau i et eller flere scoringssystemer. Nogle scoringssystemer overlapper hinanden, og bruges de samtidig, er der grund
til at være på vagt. Det viser ny forskning fra RH Hammel Neurocenter.
Forskerne har undersøgt brugen af to overlappende scoringssystemer EFA (Early Functional
Abilities) og FIM (Functional Independence Measure). EFA-scoren er først og fremmest følsom
i beskrivelsen af funktionsniveauet hos de svært hjerneskadede patienter, hvorimod FIM-scoren først bliver følsom ved et højere funktionsniveau.
- Hovedresultatet af forskningsarbejdet er, at man med fordel kan FIM-score i hele patientforløbet. EFA-scoren bør kun tages i brug til svært hjerneskadede patienter med en FIM-score
under eller på 36, siger professor, overlæge, dr.med. Jørgen Feldbæk Nielsen fra neurocentrets forskningsenhed.
- Forskningsarbejdet har givet os vished for, at godt og vel halvdelen af de EFA-scoringer, vi plejer at udføre på
Hammel Neurocenter, er overflødige. Scoringerne koster både tid og ressourcer, som vi i stedet kan bruge mere
hensigtsmæssigt i den direkte behandling af patienterne, konkluderer han.
929 patienter med i alt 3289 scoringer indgår i forskningsarbejdet, som netop er publiceret som Epub ahead of print i
tidsskriftet Brain Injury under overskriften ”Reducing redundant testing using the FIM and EFA scale during
rehabilitation in patients with brain injury”. Se abstractet her.
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Keld Bolby bliver ny chef for sundheds-it på HE Midt
HE Midt har ansat Keld Bolby som ny chef for Sundheds-it. Keld Bolby kommer
fra en stilling som mellemleder i Sundheds-it, hvor han nu bliver øverste chef.
Han har været leder på it-området på hospitaler i Region Midtjylland de
seneste 9 år.
Sundheds-it-staben hører hjemme i Administrationen og har 18 medarbejdere,
der alle har sundhedsfaglig eller sundhedsrelateret baggrund. De hjælper HE
Midts 4.200 ledere og medarbejdere med at tage nye it-funktioner og systemer
i brug og forbedre brugen af it i klinikken.
Som et nyt tiltag etablerede Sundheds-it en ny enhed for data og registrering i
2017. Enheden leverer data på patientflow, økonomiske nøgletal og meget andet, der hjælper afdelinger og centre med
at levere en sikker drift.
- Sundheds-it på HE Midt er inde i en flot udvikling. Vores kompetente medarbejdere er langt med at sætte nye it-funktioner i brug, som støtter patienternes forløb og personalets arbejdsgange bedst muligt. Jeg glæder mig til at træde ind
i den nye stilling og sætte endnu større fokus på det strategiske beslutningsgrundlag, som skal sikre, at vi vælger de
rette setup af it, samt rette tempo og metoder til ibrugtagningen, siger Keld Bolby.
Keld Bolby tiltræder sin nye stilling den 1. august.
Læs mere på hjemmesiden.
God sommer – vi er retur i uge 32
Taskerne står pakket, og solcremen er fundet frem – HE Midts NYHEDSbrev
takker af for denne gang og går på sommerferie fra i dag og vender først
tilbage i uge 32. Næste udgave af NYHEDSbrevet udkommer dermed den 10.
august.
I mellemtiden kan du følge med i nyhederne om hospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive via HE Midts intranet og vores sider på Facebook.
Har du et tip til en historie, er du som altid velkommen til at sende en mail til
redaktionen på kommunikation@midt.rm.dk.
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