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Hospitalsledelsen: Store besparelser og forandringer på vej
Regionsrådsformanden har i mandags udsendt sit forslag
til budget 2019. Hvis budgettets forslag til besparelser
bliver vedtaget, vil det betyde store forandringer på HE
Midt. Samlet bærer HE Midt knap 50 procent af de besparelser, der skal findes ved at lukke og samle funktioner.
I processen mister vi funktioner og afdelinger for knap
113 millioner kroner. Urinvejskirurgi, Patologi i sin nuværende form, behandling og næsten al udredning for
brystkræft samt ny opgavefordeling inden for karkirurgi
er blandt de største ændringer. Samtidig vil vi modtage
neurologi for 72,8 millioner kroner fra HE Vest.
Vi kan ikke sige farvel til så mange opgaver, uden at det
også vil påvirke alle de samarbejdende afdelinger. For
eksempel vil strukturændringerne give færre opgaver i
Operation og Intensiv på RH Viborg, når operationer for
brystkræft og i Urinvejskirurgi forsvinder.
Det er voldsomt, og det er forståeligt, at spørgsmålene
trænger sig på: Hvorfor skal HE Midt holde så meget for
endnu en gang? Og hvad betyder det for vores patienters
ventetid og kvaliteten af deres forløb?
Vi vil derfor sige til alle medarbejdere i HE Midt: De
funktioner, der måske nu skal flytte, er ikke valgt, fordi I
ikke gør det godt. I gør det nemlig rigtig godt! I arbejder
med høj faglighed, og I gør det sammen og på tværs af
afdelinger, centre og sektorer. Derfor har vi den højeste patienttilfredshed, meget komprimerede forløb med
færrest mulige ambulante kontakter pr. forløb, og I er fremragende til at lægge forløb om fra indlæggelse til ambulant
tilbud, telemedicin og telefonkonsultationer.
HE Midt udreder en tredjedel af alle udredningspatienter i Region Midtjylland. Inden for karkirurgi, urinvejskirurgi og
brystkræft er vi meget dygtige til at komprimere udredningerne og overholde ventetidsgarantierne i UBR og kræftpakker. Også patologien scorer højt i målopfyldelse – hurtige svartider og markant lave udgifter pr. undersøgelse. Vi har
formået at holde vores budgetter og udgifter stabilt i ro de seneste ti år. Alle disse imponerende resultater er kendt og
anerkendt i regionsrådet.
Spareforslagene er vores politiske chefs ønske. Forslagene er nu i høring. LMU’er og HMU arbejder sammen om at
skrive det bedst mulige høringssvar, så vores politiske ledelse får forelagt konsekvenserne af det, der er lagt op til, når
de skal træffe beslutning i september måned.
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Budgetforslagets ændringer på HE Midt
Regionsrådsformand Anders Kühnau har fremlagt forslag
til budget med besparelser for 195 millioner kroner i 2019.
Regionsrådsformanden foreslår, at Urinvejskirurgi på RH
Viborg skal lukke og fusionere med Urinvejskirurgisk
Afdeling på Hospitalsenheden Vest.
Al udredning og behandling af brystkræft skal samles i ét
center på Aarhus Universitetshospital. Aarhus skal etablere udefunktion på RH Viborg, så der i Viborg fortsat vil
blive lavet klinisk mammografi for patienter, der henvises
efter brystkræftscreening. Dermed ser brystkræftkirurgien
ud til at lukke på RH Viborg, og 85 procent af de kliniske
mammografier flytter med til Aarhus.
Opgavefordelingen på det karkirurgiske område i Region
Midtjylland ændres. Karkirurgi skal i den forbindelse lukke

Regionsrådsformand Anders Kühnau fremlagde mandag

som selvstændig afdeling og lægges ind under Mave-,

forslag til besparelser i 2019. Foto: Region Midtjylland

Tarm- og Brystkirurgi på RH Viborg.
Patologi på RH Viborg skal fusionere med Patologi på
RH Randers og ledes derfra, men der skal fortsat være patologi-funktion på RH Viborg.
Samtidig skal klassisk og akut neurologi flytte fra Hospitalsenheden Vest til Neurologi på RH Viborg. Også hjerteområdet på RH Viborg vil blive berørt.
- Hvis forslaget bliver vedtaget, vil HE Midt både få og afgive funktioner, og især RH Viborg kan formodentligt se frem
til store forandringer i de kommende måneder. Vi har stor forståelse for, at dette opleves som voldsomt i de afdelinger,
der bliver mest berørt, siger sygeplejefaglig direktør, Tove Kristensen.
Læs mere på intranettet.
Medarbejdere protesterer mod spareforslag

50 medarbejdere fra RH Viborg troppede onsdag op ved regionshuset i Viborg og holdt en “stille aktion” for at synliggøre deres protest mod det spareforslag, der mandag blev sendt ud. Aktionen fandt sted før regionsrådets møde, hvor
forslag til 1. behandling af budget 2019 var på dagsordenen.
Med sig havde medarbejderne skilte, hvor de blandt andet havde skrevet følgende budskaber til politikerne: “Kvalitet
frem for kvantitet”, “Tænk jer om”, “Ønsker vi liv vest for Aarhus?” og “Ligeværdige akuthuse – vil I det?”.
Da regionsrådets medlemmer gik ind i salen, fik de kommentarer med sig på vejen fra medarbejderne – blandt andet:
“Vi står her ikke kun som medarbejdere, vi står her også som mennesker” og “Vi håber sørme ikke, at I stemmer for
forslaget, for det vil være en kæmpe fejl”.
Regionsrådsmødet var et åbent møde, og det betød, at flere medarbejdere efter aktionen fortsatte ind og overværede
mødet i regionsrådsalen.
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Få rådgivning om forsknings- og udviklingsprojekter
“Åbne døre” er et nyt tiltag i Center for Forskning i Klinisk Sygepleje (CFKS),
hvor du kan komme og få sparring, vejledning og rådgivning om forsknings- og
udviklingsprojekter.
Fra tirsdag den 4. september kan du komme og få en snak, hvis du ønsker at
gå i gang med et projekt. Det gælder også, hvis du allerede er i gang med et
projekt, men er kørt lidt fast i arbejdsprocessen. Eller hvis du ønsker at formidle et projekt i din afdeling eller dit afsnit.
Du er også velkommen, hvis du går med tanker om at få mere indsigt i forskning og udvikling, eller hvis du ønsker at drøfte overvejelser om din fremtidige

Anne Bendix Andersen (i sort tøj)

karriere inden for området.

glæder sig til at åbne dørene i CFKS

Vejledningen foregår alle tirsdage fra klokken 15-16 i CFKS på 6. etage i byg-

sammen med de øvrige kolleger.

ning 8 på RH Viborg (den gamle sygeplejeskole). Alle faggrupper er velkomne.
- Vi åbner dørene, fordi vi gerne vil dele vores viden og erfaringer med forskning og udvikling med vores øvrige kolleger på HE Midt. Måske kan vi hjælpe andre med at formidle kontakt til relevante personer eller give deres projekt et
skub, siger sygeplejerske Anne Bendix Andersen, der er i gang med at afslutte sit ph.d.-projekt, og fortsætter:
- Forskning og udvikling er en vigtig del af sundhedsvæsenet, for der er hele tiden brug for nye måder at arbejde og
tænke på. Så hvis der er nogle kolleger derude, der sidder og bakser med nogle idéer eller har en drøm om at arbejde
med forskning og udvikling, så står vi meget gerne til rådighed til at vejlede og sparre med dem.
Det er medarbejdere i CFKS, der står for vejledningen, og håbet er, at alle, der ønsker at drøfte og kvalificere deres
idéer, projekter og karriereplaner, møder op.
Politikerne godkender ændringer i hospitalsbyggeri
Forslaget om at undlade ombygningen af de eksisterende operations- og
sengestuer på RH Viborg blev onsdag godkendt af Region Midtjyllands
politikere. Dermed er intet altså ændret i forhold til udmeldingen 1. august,
hvor forsinkelserne på byggepladsen og konsekvenserne deraf blev omtalt.
Kort fortalt er situationen den, at håndværkerne forlader byggepladsen for det
nye akutcenter tre måneder senere end planlagt. Forsinkelsen betyder, at der
skal reserveres ekstra penge til eventuelle udgifter i den forbindelse. Pengene
kan kun tages fra den planlagte ombygning af det eksisterende hospital, og i
praksis betyder det, at ombygningen af operationsstuer og sengestuer tages ud
af planerne, indtil akutcentret er færdigt, og projektets endelige økonomi kendes.
Til gengæld fastholdes planen om at bygge ny Dialyse, Klinik for Nyresygdomme, Intensiv og Hjertemedicinsk Klinik
som planlagt, ligesom der fortsat planlægges med første patient i det nye akutcenter midt i 2019.
Læs mere på intranettet.
HE Midt i fin form ved 24 timers løb og Almindsø Stafet
Hospitalsansatte er vant til at løbe stærkt, men i den forgangne uge var tempoet alligevel skruet ekstra op, da HE Midt stillede med hold til såvel 24 timers
løbet i Viborg som Almindsø Stafetten i Silkeborg.
Ved weekendens 24 timers løb i Viborg spurtede Servicecentret i mål som det
hurtigste af alle HEM-hold – skarpt efterfulgt af Administrationen, VCR Runners og VCR Riders.
I Silkeborg var HE Midts blå løbetrøjer også synlige i feltet af løbere, da Almindsø Stafetten blev skudt i gang med det smukkeste vejr onsdag aften.
Læs mere om resultaterne og se billeder fra de to løb på intranettet.
Næste løb med HE Midt-kolleger i løbesko bliver Frijsenborgløbet i Hammel
den 30. august, hvor 38 kolleger fra Hammel Neurocenter står klar.
Også ved Skive Løbet den 8.-9. september vil der være mulighed for at lufte
HE Midts løbetrøje. Ergoterapeut Hanne Knudsen hører meget gerne fra løbere, der kunne have lyst til at være på et HE Midt-hold i Skive.
Foto: Jens Peter Nielsen/Søren Toghøj
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