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Regionsrådsformanden gik i patientens spor på RH Viborg

Både kliniske afdelinger og det nye akutcenter blev vist frem, da regionsrådsformand Anders Kühnau besøgte RH Viborg tidligere på ugen. Under hele besøget var patienternes nuværende og fremtidige undersøgelser og behandlinger
omdrejningspunktet.
Patientens forløb var i fokus, da regionsrådsformand Anders Kühnau tirsdag den 2. oktober gæstede RH Viborg. Her fik
han en rundvisning i først Akutafdelingen, Ortopædkirurgi og Hjertesygdomme, inden turen gik til byggepladsen for det
nye akutcenter.
Under besøget var rundvisningen planlagt, så den fulgte stoppene på vej i et typisk akut forløb – nemlig forløbet for
patienter med hoftenære lårbensbrud. På det eksisterende hospital begyndte rundturen således i sundhedsvisitationen
og fortsatte gennem Akutafdelingen og videre til Ortopædkirurgi. Hos Hjertesygdomme hørte Kühnau om de mange
forskellige tiltag, Hjertesygdomme har foretaget for at omlægge patientforløb fra indlæggelser til ambulant behandling,
og også samarbejdet med kommunerne, fjernovervågning og telemedicinske løsninger var i fokus. På byggepladsen fik
dagens gæst et indblik i de nye muligheder, HE Midt får med det nye akutcenter.
Besøget på RH Viborg er en del af regionsrådsformandens tur rundt til regionens hospitaler og institutioner, hvor han
med egne øjne og ører får mulighed for at se og høre om regionens mange aktiviteter.
Læs mere om og se billeder fra besøget på hjemmesiden.
Patienter skal tage deres medicin med på hospitalet
Skal du indlægges på et af Region Midtjyllands hospitaler – så husk at medbringe den medicin, du får til daglig. Og helst i den originale emballage.
Det er budskabet i en kampagne, Region Midtjylland sætter i gang mandag den
22. oktober.
Kampagnen har fået navnet ”Patientens Medicin Med”, og det overordnede
formål er at sikre en fyldestgørende medicinanamnese for at forebygge medicinfejl. Meningen er, at en læge eller en sygeplejerske gennemgår medicinen
sammen med patienten for at sikre, at patientens medicinjournal er opdateret
- og for at aftale, hvilken medicin patienten skal fortsætte med at tage under
indlæggelsen.
Den nye ordning, som bygger på erfaringer fra pilotprojekter på HE Vest og
RH Silkeborg, gælder alle patienter, der skal behandles under indlæggelse. Alt
efter indlæggelsesmåde vil patienten/de pårørende få besked om at tage medicinen med på hospitalet – enten af den praktiserende læge, af præhospitalet eller i indkaldelsesbrevet.
Via et kommende banner på intranettets forside får du med et enkelt klik adgang til mere information om ”Patientens
Medicin Med”. Her finder du blandt andet en række ”spørgsmål og svar”, så du ikke behøver at være i tvivl om, hvad du
skal gøre, når du møder den første patient, der har (eller ikke har) taget sin medicin med ind på hospitalet.
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Medicinanamnese er blevet en integreret del af arbejdet i Akutafdelingen
Det er gået 5 år, siden farmakonomerne fra Hospitalsapoteket begyndte at optage medicinanamnese i Akutafdelingen på RH Viborg. Tilbuddet har vist sig at
være lidt af en succes, og i dag får to ud af tre patienter optaget medicinanamnese ved en farmakonom, når de kommer i Akutafdelingen.
I dag er der dagligt tre farmakonomer i afdelingen fra klokken 8 til klokken 18
alle hverdage. Det svarer til, at de er til stede 100 timer om ugen. Det bliver til
cirka 34 anamneser hver dag, hvilket svarer til, at cirka 2/3 af de patienter, der
indlægges på hverdage, får gennemgået deres medicin. Farmakonomerne indgår derfor i dag som en del af patienternes behandlingsforløb, og de er blevet
en velintegreret del af det faglige fællesskab i Akutafdelingen.
Farmakonomerne indgår som en fast del af introduktionsprogrammet for nye yngre læger, og de underviser også de
yngre læger i optagelse af medicinanamnese, så lægerne selv kan optage medicinanamnesen aften, nat og weekend.
Indsatsen er med til at løfte både det faglige kvalitetsniveau og supplere dokumentationen.
Hospitalsapoteket har forsat ambitioner om at udvikle opgaven. Blandt andet overvejer de ansatte i Hospitalsapoteket,
hvordan de kan optimere udvælgelsen af patienterne, og hvordan de eventuelt kan hjælpe ved udskrivelsen.
Hvis du er blevet nysgerrig efter at høre mere om ordningen, så er du velkommen til at kontakte farmaceut
Anne Normark fra Hospitalsapoteket.
Cirrose-løsning i Diagnostisk Center nomineret til Smartprisen 2018
Diagnostisk Centers løsning til patienter med skrumpelever (cirrose) er nomineret til Smartprisen 2018.
Løsningen til patienter med skrumpelever blev etableret som et udviklingsprojekt i Diagnostisk Center i 2016. Inspirationen er hentet fra Bispebjerg Hospital, hvor indførelse af en cirrose-klinik, der primært er drevet af sygeplejersker,
har vist positiv effekt på både patienternes overlevelse og livskvalitet.
Patienter med skrumpelever bliver med den nye løsning tilbudt et individualiseret forløb i Diagnostisk Center med en fast tilknyttet sygeplejerske. Patienterne
bliver mødt med en fordomsfri og anerkendende tilgang og får tilbudt “leverlivsstilssamtaler”.
Samtalerne har flere formål. De skal give patienterne en grundlæggende forståelse for leversygdom, så de tidligt kan
reagere på komplikationer. Samtalerne skal også motivere patienterne til alkoholabstinens og optimere deres ernæringstilstand, som har stor betydning for deres prognose. Sidst men ikke mindst skal samtalerne give patienterne
støtte, omsorg, tryghed og etablere tillid mellem patienterne og hospitalet.
Løsningen bidrager til arbejdet med at skabe lighed i sundhed. Patienter med skrumpelever udgør en forsømt patientgruppe med høj risiko for genindlæggelse og høj dødelighed. Patienterne har ofte mange udfordringer af fysisk, psykisk, social og økonomisk karakter, og mange er misbrugere og føler sig stigmatiserede i sundhedsvæsenet.
Smartprisen uddeles den 24. oktober. Fem forskellige løsninger fra Region Midtjylland er nomineret til prisen – heraf er
de tre fra HE Midt. Læs om de to øvrige HE Midt-nomineringer i HE Midts NYHEDSbrev i uge 41.
Nu gælder de nye parkeringsregler ved RH Viborg
De nye parkeringsregler ved RH Viborg trådte i kraft mandag den 1. oktober.
I forbindelse med de nye regler for parkering skal alle ansatte på RH Viborg
registrere deres bils nummerplade en enkelt gang for at få en elektronisk parkeringstilladelse, der gælder under deres ansættelse på hospitalet. Det gælder
også øvrige ansatte på HE Midt, der har mødeaktivitet på hospitalet i Viborg.
Der blev sendt en mail til alle HE Midt-ansattes arbejdsmail mandag den 24.
september, og i den mail er der link til den side, hvor man kan registrere bilen.
Når man som ansat har registeret sin bil, får man en mail med besked om, at
man nu har en gyldig parkeringstilladelse. I den mail fremgår, hvilke pladsnumre man må parkere på.
Pladsnummer 3841 dækker over parkering i den gamle p-kælder (også kaldet P3) og det nye p-hus (også kaldet P4),
og de to steder må ALLE ansatte parkere med gyldig parkeringstilladelse.
Pladsnummer 3846 dækker over parkering ved VCR. Her må ansatte på VCR parkere, og dem der skal til møde på VCR.
Patienter skal registrere deres bil på tablets i den afdeling, de har ærinde. Hvis tabletten driller, skal ansatte ringe til
Teknisk Afsnit på lokalnummer 41600 for at få hjælp.
Læs mere om de nye parkeringsregler ved RH Viborg på intranettet.
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Ansættelser af hospitalsdirektør og sygeplejefaglig direktør
Direktionen i Region Midtjylland har nu planlagt ansættelsesprocesserne til
stillingerne som hospitalsdirektør og sygeplejefaglig direktør på HE Midt. Fra 1.
marts 2019 er hospitalsledelsen fuldt bemandet igen.
Stillingen som hospitalsdirektør kommer i opslag i oktober. Ansættelsessamtaler gennemføres i november og december 2018, og direktionen forventer, at en
ny hospitalsdirektør kan tiltræde den 1. februar 2019. I ansættelsesudvalget
indgår medlemmer fra direktionen og koncernledelsen i Region Midtjylland.
Derudover deltager fire medlemmer fra afdelings- og centerledelserne samt tre
fællestillidsrepræsentanter fra HE Midt. Thomas Balle Kristensen er konstitueret
i stillingen, indtil den nye hospitalsdirektør tiltræder.
Stillingen som sygeplejefaglig direktør kommer i opslag senere på efteråret,
og ansættelsessamtaler gennemføres i januar 2019. Direktionen forventer, at den nye sygeplejefaglige direktør kan
tiltræde 1. marts 2019. Ansættelsesudvalget er endnu ikke på plads.
HE Midts nye lægefaglige direktør, Claus Brøckner Nielsen, tiltræder den 15. oktober 2018 – læs mere om Claus
Brøckner Nielsen i artiklen på intranettet.
Er det gigt? Få et gratis smertetjek på hospitalerne i Silkeborg og Viborg
“Få et gratis smertetjek – fordi tiden tæller”. Sådan lyder overskriften på en
kampagne, Gigtforeningen og Dansk Reumatologisk Selskab står bag i uge 41.
Som led i kampagnen har Gigtforeningen allieret sig med gigtlæger og -sygeplejersker, som tilbyder at undersøge folk med smerter i hænderne.
HE Midts Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme bakker op om kampagnen og
bemander to gigtcaféer onsdag den 10. oktober klokken 13 til 15 i forhallen på
RH Silkeborg og RH Viborg. Her stiller de op med deres faglige viden, ultralydsskannere og gode råd til dem, der møder op. Gigtforeningens lokale afdelinger vil også være til stede, og der er ingen
tidsbestilling.
Med kampagnen ønsker Gigtforeningen at gøre opmærksom på, at smerter i nogle tilfælde kan være tegn på gigtsygdom – og at det er vigtigt at blive undersøgt og komme i behandling hurtigst muligt. Mere konkret er symptomerne
- smerter i et eller flere led i mere end et par uger
- et eller flere hævede, varme og/eller ømme led
- ondt i ryggen – også om natten under hvile – uden at det kan skyldes overbelastning.
Læs mere på Gigtforeningens hjemeside om kampagnen, som indtil videre består af 15 undersøgelsessteder.
HE Midts frivillige blev fejret til Frivillig Fredag
48 frivillige fra hospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive blev fejret til årets Frivillig Fredag på RH Viborg.
- I dag er en festdag! Vi vil gerne fejre jer og takke for den store indsats, I gør for vores organisation, men vigtigst af
alt for den indsats I gør for vores patienter, sådan bød servicechef Mette Toftdahl og HR-konsulent Nina Centio de frivillige fra HE Midts fire matrikler velkommen.
Frivillig Fredag blev afholdt i forbindelse med, at Aarhus i 2018 er Europæisk Frivillighovedstad. Region Midtjylland
samarbejder i denne sammenhæng med Aarhus Kommune om at synliggøre og anerkende de borgere, der yder en frivillig indsats. På HE Midt blev de frivillige også fejret. De fungerer blandt andet som vejvisere på hospitalerne, frivillige
på afdelinger og afsnit og frivillige i Patient- og Pårørendecafé.
Til Frivillig Fredag den 28. september kunne de 48 fremmødte HE Midt-frivillige nyde en formiddag med oplæg fra Elin
Christiansen, udviklingskonsulent hos Røde Kors, og rundvisning i Viborgs gamle bydel og domkirke med guider fra
VisitViborg. Samtidig fik de frivillige også tid til erfaringsudveksling og hyggeligt samvær med hinanden.
Læs mere om arrangementet og se flere billeder på intranettet.
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HE Midt overtager MidtTransport
MidtTransport er den 1. oktober overgået til HE Midt.
Det sker som en del af regionsrådets budgetforlig for det
kommende års budget.
Det ledelsesmæssige ansvar for MidtTransport er netop
overgået fra Aarhus Universitetshospital til Servicecentret
på HE Midt. Der arbejdes i øjeblikket på højtryk for at få
overdragelsen helt på plads, og der kører LMU-processer
lokalt. I forbindelse med overdragelsen er der fra politisk
side lagt et sparekrav ind i processen på 0,5 millioner
kroner i 2019 og 1 million kroner i 2020.
MidtTransport er en tværgående enhed, der står for godsog personaletransport mellem Region Midtjyllands
hospitaler og sundhedshuse. Det er blandt andet transport af mad, vasketøj, varer, hospitalsudstyr og affald. Derudover varetager MidtTransport også transporter på tværs af landet og særlige opgaver til udlandet.
Der er knap 100 ansatte i MidtTransport og et budget på næsten 50 millioner kroner. MidtTransport har til huse i både
Viborg og Aarhus, og der er ikke umiddelbart ændringer på vej for de ansatte i forhold til deres daglige mødested.
MidtTransport står i de kommende år overfor en vigtig opgave med at tilpasse og effektivere driften, da behovet for
transportydelser vil ændre sig markant i de kommende år. Dette skyldes dels, at alle hospitalsmatrikler i Aarhus samles
i Skejby, og regionshospitalerne i Holstebro og Herning samles i Gødstrup. Og dels at det nye regionslager i Horsens
overtager al varetransport fra lageret og til de forskellige matrikler.
De enkelte hospitaler i Region Midtjylland betaler selv for deres transportydelser fra MidtTransport. På den måde sikres
sammenhæng mellem MidtTransports omkostninger og indtægter.
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