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Ny lægefaglig direktør: HE Midt rummer hele paletten
Claus Brøckner Nielsen bliver HE Midts nye lægefaglige direktør, og ifølge ham
rummer HE Midt mange af de facetter, der er spændende og har betydning i det
danske sundhedsvæsen lige nu.
- HE Midt er en veldrevet hospitalsenhed med dygtige regionshospitaler og akuthospital samt højtprofilerede centre og specialafdelinger med opgaver på tværs af
regionen og Vestdanmark. HE Midt er også en meget stor uddannelsesinstitution,
og forskningsaktiviteten er omfattende. Min vurdering er, at HE Midt forsknings- og
udviklingsmæssigt er en værdig og succesfuld samarbejdspartner for universitetshospitals-miljøerne, siger Claus Brøckner og understreger, at også HE Midts arbejde
inden for det tværsektorielle felt har stor betydning.
- HE Midt er langt fremme i samarbejdet med kommuner og praktiserende læger,
og det er en udvikling, som hele sundhedsvæsenet skal indstille sig på i disse år,
siger Claus Brøckner Nielsen.
Nøgleordene for den nye lægefaglige direktør er sammenhold, netværk, faglige
fællesskaber og partnerskaber, kliniske data, Region Midtjyllands værdier samt
respekt og troværdighed.
- Jeg håber, at medarbejdere og ledere vil opleve, at jeg står for en ledelsesstil i
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øjenhøjde. Jeg kan li’ at snakke med folk og tror på, at ti minutter face to face kan
bringe os længere end alt for mange formelle stormøder og mails frem og tilbage. Fokus skal være på de resultater, vi
gerne vil skabe sammen for vores patienter.
Læs resten af interviewet med HE Midts nye lægefaglige direktør på intranettet.
Nye regler for parkering ved RH Viborg
Den 1. oktober træder nye parkeringsregler i kraft på RH
Viborg på baggrund af regionsrådets beslutning den 27. september 2017. De nye regler skal sikre, at patienter,
pårørende og ansatte kan parkere på hospitalets parkeringspladser, når de har en tid på hospitalet, skal besøge
en indlagt person eller skal på arbejde.
De ansatte på RH Viborg skal registrere deres bils nummerplade en enkelt gang. Så får de en elektronisk parkeringstilladelse, der gælder under deres ansættelse på hospitalet.
Der bliver sendt en mail med yderligere information til alle
ansatte den 21. september.
De nye parkeringsregler betyder, at det er muligt for patienter og pårørende at parkere på hospitalets parkeringspladser
i op til 3 timer ad gangen. Regionsrådet besluttede dette, så tidsbegrænsningen er i overensstemmelse med parkeringsreglerne i Viborgs midtby. Hvis man har brug for parkering i længere tid end 3 timer, skal man registrere sin bils
nummerplade på en tablet i den hospitalsafdeling, man har ærinde i.
- Den nye parkeringsløsning skal sikre, at vores patienter, pårørende og ansatte altid kan finde en parkeringsplads på
hospitalet. Det er ikke hensigtsmæssigt, at de skal bruge unødig tid på at køre forgæves rundt og lede efter en plads.
Nogle patienter kommer for sent til deres tid på hospitalet, og det hænger ikke sammen med det nøje tilrettelagte
program, hospitalet har. Derfor glæder vi os nu over den nye parkeringsløsning, siger konstitueret hospitalsdirektør
Thomas Balle Kristensen.
Læs mere om parkering for patienter, parkering for ansatte eller i nyhed på hjemmesiden.
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Regionsdirektør i Region Midtjylland fratræder
Forretningsudvalget i Region Midtjylland fik tirsdag den 18. september en redegørelse om fratrædelsen af sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen og hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen på HE Midt. Et samlet forretningsudvalg tog orienteringen om personalesagen til efterretning.
I kølvandet af personalesagen er der blevet sat fokus på ledelsesmæssige udfordringer, herunder samarbejdet mellem
ledelse og medarbejdere.
Forretningsudvalget ser med alvor på disse ledelsesmæssige udfordringer. Forretningsudvalget finder, at Jacob Sten
gaard Madsen gennem de seneste 3 år har leveret en stor indsats i Region Midtjylland, men at der skal en anden profil
til at lede regionen fremover. Derfor er der indgået en gensidig aftale om, at Jacob Stengaard Madsen fratræder.
Koncerndirektør Christian Boel konstitueres som regionsdirektør - med forbehold for regionsrådets godkendelse. Stillingen slås op hurtigst muligt, og frem til ansættelsen af en ny regionsdirektør vil Region Midtjyllands direktion bestå af
to direktører, Christian Boel og Ole Thomsen.
Se eller gense video med informationsmøde om regionsdirektørens fratrædelse
Onsdag i denne uge blev der på baggrund af regionsdirektørens fratrædelse holdt et informationsmøde for
medarbejderne i Region Midtjylland.
Til stede var regionsrådsformand Anders Kühnau, konstitueret regionsdirektør Christian Boel og koncerndirektør
Ole Thomsen.
Mødet fandt sted i regionsrådssalen i Viborg, hvor alle
medarbejdere var velkomne. Derudover blev mødet sendt
live via intranettet.
Se eller gense informationsmødet på video.
Ny viden om progesterons indflydelse på graviditetschancen efter fertilitetsbehandling
Et nyt ph.d.-projekt fra Fertilitetsklinikken på RH Skive kaster nyt lys over
hormonet progesterons betydning for en vellykket fertilitetsbehandling. Læge
Lise Haaber Thomsen har ikke alene pejlet sig ind på, hvor det optimale
progesteron-niveau er i perioden efter, at det kunstigt befrugtede æg er lagt
tilbage i livmoderen. Hendes forskning bidrager også med vigtig ny viden om,
hvilke konsekvenser det har for behandlingen, når progesteron-niveauet er
for højt eller for lavt.
614 kvinder i fertilitetsbehandling har deltaget i hendes projekt og har fået
målt progesteron-niveauet i blodet i perioden efter, at det befrugtede æg er
lagt tilbage i livmoderen. Studiet viser, at progesteron-niveauet skal balancere ret nøjagtigt, for at chancen for graviditet er bedst – og det gør det kun
for cirka halvdelen af kvinderne med den nuværende behandlingsstrategi.
Chancen for, at behandlingen resulterer i en levedygtig graviditet og fødsel, er
54 procent, hvis progesteron-niveauet ligger i det optimale niveau. Derimod
falder chancen for graviditet og fødsel til 42 procent ved for lavt progesteronniveau – og til 38 procent ved for højt niveau.
Lise Haaber Thomsen konkluderer derfor, at der potentielt kan være en stor
gevinst i at overvåge progesteron-niveauet og ændre behandlingen for de
kvinder, der enten har for højt eller for lavt niveau af progesteron i perioden
efter, at det kunstigt befrugtede æg er lagt tilbage i livmoderen. Det skal

Lise Haaber Thomsen præsenterer sine

undersøges i et fremtidigt lodtrækningsstudie på Fertilitetsklinikken på RH

forskningsresultater på den europæi-
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Læs mere om Lise Haaber Thomsens afhandling og forsvar på hjemmesiden.
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Flæskesteg gav røg på operationsstuen

Laserudstyr, el- og andre former for energi-baserede operationsknive udvikler røg i mødet med patientens hud og væv.
Den såkaldte kirurgiske røg, som består af gasarter og sundhedsfarlige partikler, er dermed en arbejdsmiljømæssig
udfordring for personale på operationsstuer og udgør samtidig en sundhedsrisiko for patienten på operationslejet.
Røg-gener har været et tilbagevendende emne i arbejdspladsvurderingerne (APV) de seneste år fra de ansatte på Operation og Intensiv, RH Viborg. Afdelingen har derfor nedsat en arbejdsgruppe, som både skal samle og sprede viden
om, hvad man kan gøre for at mindske røgudviklingen og -udslip, eksempelvis med punktudsugning - og for begrænse
generne til et minimum, eksempelvis med åndedrætsværn.
Arbejdsgruppen satser på at involvere og få input fra så mange som muligt. Startskuddet lød i sidste måned, da cirka
65 ansatte deltog i en temaeftermiddag med 6 workshops. Her fik de lejlighed til at møde firmarepræsentanter, som
demonstrerede forskelligt udstyr og lagde op til debat ud fra et arbejdsmiljø-perspektiv. Der var også mulighed for at
afprøve elkirurgisk udstyr på en flæskesteg og opleve forskelle i røgudvikling. Herudover bidrog afdelingens arbejds
miljørepræsentanter, en specialeansvarlig sygeplejerske, en forskningssygeplejerske og to kliniske vejledere med forskellige præsentationer for at nå 360 grader rundt om kirurgisk røg. Se flere billeder på intranettet.
Diskussionen og ideudviklingen fortsætter i Operation og Intensiv det kommende halve års tid - blandt andet med afprøvning af ny teknologi og nye åndedrætsværn.
HE Midts 2018-økonomi er udfordret
En aktuel status på økonomien i HE Midt viser, at der er risiko for, at mange afdelinger og centre ender med røde tal på
bundlinjen ved årets udgang. En af årsagerne er, at HE Midt har været udfordret af overbelægning på både de medicinske og kirurgiske sengeafsnit i lange perioder i 2018, og overbelægningsperioderne har medført ekstraordinært store
udgifter til vikarer.
Men samlet skal HE Midt overholde sit budget og på den måde bidrage til, at Region Midtjyllands samlede økonomi
hænger sammen. Derfor er der brug for at holde igen med ansættelser og større indkøb af udstyr resten af året.
- Vi er mange, der har hovedet fuldt af de ændringer i struktur og besparelser, som vi skal gennemføre i 2019. Men
vi skal også være ekstra opmærksomme allerede nu. Alle afdelinger og centre kører en stram økonomi, og der holdes
et fast øje på udgifterne. Derfor er der ikke andet at gøre end at være ekstra tilbageholdende. Sammen med ledende
overlæger og oversygeplejersker har jeg derfor besluttet, at vi er forsigtige med at ansætte og gøre større indkøb
resten af året på hele HE Midt, så vi kan få enderne til at nå sammen ved årets udgang, siger konstitueret hospitals
direktør Thomas Balle Kristensen.
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