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Nyt tiltag halverer antallet af indlæggelser
Diagnostisk Center har med et nyt tilbud til kroniske patienter reduceret patienternes indlæggelser på hospitalet med 16.000 timer årligt. Ordningen med
“fleksible indlæggelser” er et tilbud til patienter med udvalgte kroniske sygdomme. Den har kørt som et forsøg i to år og er netop blevet evalueret i en
årsrapport, hvor tallene taler for sig selv.
Tilbuddet med fleksible indlæggelser giver en betydelig reduktion af patienternes samlede forbrug af sundhedsydelser. Antal indlæggelser er samlet set
halveret. Det svarer til, at de er indlagt 16.000 timer mindre om året.
Personalet i Diagnostisk Center vurderer, at ordningen med de fleksible indlæg-

Ph.d.-stud. Anders Damgaard Møller

gelser skaber et bedre forløb for patienterne. Særligt fremhæver personalet, at
ordningen giver tryghed for patienterne, fordi patienter og personale får et særligt kendskab til hinanden.
- De foreløbige resultater indikerer, at der kan være et lavere forbrug af sundhedsydelser ved at implementere tilbuddet med fleksible indlæggelser. Patienternes forløb kan med tilbuddet tilpasses mennesket bag patienten, og ofte betyder det, at indlæggelse kan undgås. Undersøgelsen af det nye forløb er dog ikke slut endnu, så vi kan ikke konkludere
noget endegyldigt, siger ph.d.-studerende Anders Damgaard Møller, der udfører undersøgelsen som en del af et ph.d.projekt.
- De foreløbige resultater ser lovende ud. Samtidig er det spændende, at vi i Region Midtjylland er med til at udvikle
nye og innovative patientforløb, som fleksible indlæggelser er et godt eksempel på. Nu må vi afvente og se de endelige
resultater, og så må vi vurdere, hvordan de kan bidrage i udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen, siger Henrik Gottlieb Hansen (A), medlem af regionsrådet og formand for hospitalsudvalget i Region Midtjylland.
Læs mere om ordningen med fleksible indlæggelser på hjemmesiden.
Postkort gør det nemmere at sætte ord på det gode og det svære
Hvad begejstrer dig? Hvad bekymrer dig? Hvad drømmer
du om?
Sådan lyder spørgsmålene på forsiden af grønne, røde
og blå kort, som ligger i Akutafdelingens frokoststuer.
Spørgsmålene er stillet af oversygeplejerske Trine Agerskov og ledende overlæge Jacob Stouby Mortensen. Og
håbet er, at kortene kommer retur med masser af stikord
om, hvad der fylder i medarbejdernes bevidsthed netop
nu.
- Vi vil rigtig gerne have nogle af medarbejdernes faglige
glæder og bekymringer lidt mere op til overfladen, så vi
får mulighed for at tage fat på dem og snakke om dem.
Få synliggjort begejstringen og i bedste fald også fjernet nogle af bekymringerne, fortæller Trine Agerskov.
Ambitionen er blandt andet at give taletid til nogle af de medarbejdere, som ikke råber højest på møderne. Særligt i en
tid med udsigt til mange forandringer, nye arbejdsgange og snarlig indflytning i det nye akutcenter.
- Vores opgave bliver så at få taget hånd om både drømme og bekymringer. Få besvaret nogle af spørgsmålene i vores
nyhedsbrev eller tage det op på de fælles afdelingsmøder. Vi tror på, at det vil gøre en forskel at tale åbent om tingene, så det ikke bliver noget, man går og snakker om i krogene, hvor historierne har det med at vokse sig store og ind
imellem i en helt skæv retning, siger Trine Agerskov.
Læs mere om akutafdelingens postkort-løsning på intra. Her finder du også et nyt inspirationsforum, hvor du kan dele
egne eller læse om andres gode ideer til arbejdet med forandringer og nye arbejdsgange.
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Et godt samarbejde på tværs kræver dristighed

Når patienter krydser grænserne mellem fagområder og sektorer i sundhedsvæsenet, stiller det krav til de medarbejdere, der sender patienterne videre i systemet og modtager dem. Men hvordan sikrer vi patienterne et godt forløb på
tværs?
Dialogen er afgørende, når man skal arbejde sammen om patienter på tværs af sektorer. Det er en af de konklusioner,
som Inge Trelborg Møller har taget med sig fra den årlige temadag for ledere i sundhedsvæsenet. Inge Trelborg Møller
er specialeansvarlig sygeplejerske i Akutafdelingen på RH Viborg.
- Når vi i sundhedsvæsenet samarbejder på tværs af region og kommune, er det vigtigt at gribe knoglen og tage dialogen om den fælles patient. For eksempel kan vores kolleger i psykiatrien have en fornemmelse af, at vi her på hospitalet nærmest bliver handlingslammede, hvis vores patient har en psykiatrisk diagnose. Så kommer diskussionen hurtigt
til at dreje sig om, hvor patienten hører mest til, siger hun.
På samme måde kan en udskrevet psykiatrisk patient, der får hjemmehjælp, opleves vidt forskelligt af de forskellige
parter. Patientens måde at klare sig på kan opleves som en succes i forhold til den terapi, psykiatrien har etableret.
Men samtidig kan hjemmeplejen være dybt bekymret for patienten, fordi medarbejderne ikke er orienteret om, hvad
succeskriteriet er.
Læs mere om konklusionerne fra temadagen på hjemmesiden.
RH Hammel Neurocenter skifter til borgervenlige navne 1. oktober
Navnemæssigt sker der store forandringer på RH Hammel Neurocenter 1. oktober. Kun “Regionshospitalet Hammel Neurocenter”, som navnemæssigt fungerer som organisatorisk paraply for neurorehabiliterings-funktionerne i Hammel
og Skive, kommer uændret gennem overgangen til borgervenlige navne. Til
gengæld er det slut med navne som “Kognitivt Ambulatorium” og “Dysfagiambulatoriet”.
Skabelonen for de nye navne er som hovedregel “Neurocenter Sengeafsnit x”
og “Neurocenter Klinik x”, hvor der i stedet for “x” indgår et tal.
På hjemmesiden kan du se en navneoversigt over sengeafsnit og klinikker i Hammel og Skive.
Med navneændringerne på RH Hammel Neurocenter er alle afdelinger og centre på HE Midt nået i mål med at gennemgå og udskifte afsnits- og kliniknavne for at gøre dem mere forståelige for patienter og pårørende.
Nyt udstyr til videomøder klar i Silkeborg, Viborg og Skive
Nyt udstyr til videomøder skal gøre det lettere at holde møder på tværs af hospitaler. Den 10. oktober kan du lære udstyret bedre at kende.
Der er nu opsat helt nyt Cisco-videokonferenceudstyr i mødelokale 24 i Viborg
og mødelokale 4 i Silkeborg. I Skive finder du den nye flytbare Cisco-skærm i
multirummet.
Videomøder gør det muligt for dig at holde møde med kolleger fra andre matrikler - helt uden lange køreture og parkeringsstress. Det nye udstyr egner
sig til både små og store møder og har fokus på god lyd- og billedkvalitet samt
brugervenlighed. Du kan booke mødelokaler og -udstyr via pronestor.
Onsdag den 10. oktober har du mulighed for at lære det nye videomødeudstyr at kende. Mellem
klokken 11.00 og 13.00 inviterer Sundheds-It og mobilteamet alle interesserede medarbejdere
til et åbent møde om videokonference. Her kan du blandt andet lære, hvordan man foretager et
videoopkald og blive klogere på nogle af udstyrets funktioner.
Mødet afholdes i Viborgs mødelokale 24 og i Silkeborgs mødelokale 4. Du skal bare møde op inden for tidsrummet –
afsæt gerne en halv times tid. Der er kaffe på kanden, og du er velkommen til at medbringe din frokost.
Du kan finde alt om videomøder her.
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Tjekker du arbejdsmail derhjemme? Husk at opdatere mobilnummer i BSK
Bruger du din arbejdsmail uden for Region Midtjyllands
netværk (eksempelvis derhjemme, i sommerhuset, på
gæstenetværk, i toget eller på hotel)? Så skal du sørge
for at indtaste/opdatere dit mobilnummer i regionens
serviceportal, BSK. Om kort tid kan du nemlig først åbne
arbejdsmailen, når du har indtastet en kode, som du får i
en SMS. Så du kan lige så godt forberede dig på ændringen nu.
Ændringen er et led i regionens arbejde med at højne
Webmails sikkerhedsniveau – og forberedelse af overgang til en ny version af postservere. Alle brugere af
Webmail vil derfor om kort tid opleve et nyt skærmbillede
ved login – uanset om login sker på en pc på regionens
netværk – eller udenfor.
Læs mere på intranettet om de kommende ændringer i forhold til login på Webmail.
Her finder du også links til relevante vejledninger.
Spar penge på avis, bredbånd og p-kort
Det er nu, du skal tage stilling til, om du vil gøre brug
af Region Midtjyllands tilbud om bruttolønsordning for
2019.
Muligheden har du, hvis du er fastansat på månedsløn –
eller hvis du er midlertidigt ansat frem til 1. januar 2020.
I år kan du vælge kort til parkering ved regionshospitalerne i Randers, Horsens, Silkeborg og Aarhus Universitetshospital; bredbånd/bredbåndstelefoni og avisabonnementer.
Tog- og buskort er ikke længere på bruttolønsordningens
varehylder, da Midttrafik har trukket sig ud af samarbejdet.
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