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Besparelser i HE Midt – status på processen
Regionsrådet besluttede budgettet for 2019 den 5. september. Siden har afdelinger, centre og Administrationen arbejdet intensivt på at klarlægge, hvad
budgetforliget betyder for HE Midt. Der er to typer af besparelser:
1. Besparelser, som følger af strukturændringerne i budgetforliget.
Strukturændringerne handler eksempelvis om brystkræft, karkirurgi og urologi.
I alt rummer budgetforliget 10 strukturændringer. HE Midt er berørt af alle 10
og afgiver og får tilført opgaver. I begyndelsen af november kender HE Midt de
præcise konsekvenser af strukturændringerne i form af økonomi og stillinger.
2. En generel besparelse i alle afdelinger og centre.
Ud over strukturændringerne får alle afdelinger og centre også en generel besparelse. Det skyldes, at HE Midt har
nye og voksende opgaver, som indebærer nye udgifter, som HE Midt skal finde midlerne til i eget budget. Også tidligere regionale besparelser eksempelvis fra SPAR1519 fylder i denne besparelse.
I gennemsnit skal alle afdelinger og centre spare, hvad der svarer til to procent af lønudgifterne i den generelle besparelse. Enkelte afdelinger skal spare lidt mere, fordi nogle af de regionale besparelser er målrettet til disse områder. Det gælder for eksempel operationsgangene og administration.
Strukturændringer og den generelle besparelse vil tilsammen medføre, at stillinger bliver nedlagt, og at HE Midt skal sige
farvel til gode kolleger. I begyndelsen af november vil afdelinger og centre have et endeligt overblik over deres budgetter. Først i november ved afdelinger og centre derfor, om de får brug for at indstille personale til omplacering til arbejde
andre steder i Region Midtjylland eller afsked. Alle afdelinger og centre arbejder for at begrænse antallet af afskedigelser
så meget som muligt. Senest den 14. november vil berørte medarbejdere blive indstillet til omplacering eller afsked.
Inden da skal principper for spareplaner i afdelinger og centre godkendes i de respektive lokale MED-udvalg (LMU).
Hospitalsledelsen, afdelings- og centerledelser og Administrationens stabschefer arbejder med at kortlægge områder,
hvor HE Midt kan arbejde endnu mere sammen på tværs af afdelinger og centre. Målet er at begrænse en generel besparelse så meget som muligt i 2020.
Urinvejskirurgisk fusion: Afdelingsledelsen er udpeget
De urinvejskirurgiske afdelinger på RH Viborg og RH Holstebro står foran en
fusion. Første skridt er taget med udpegningen af den fremtidige afdelingsledelse. Det bliver ledende overlæge Maiken Bjerggaard og oversygeplejerske
Bettina Lund-Nielsen, som siden 2017 har stået i spidsen for Urinvejskirurgisk
Afdeling i Holstebro.
Den fusionerede afdeling bliver en del af HE Vest med hjemsted først i Holstebro og senere i Gødstrup. En urinvejskirurgisk udefunktion i Viborg får opgaver

Fra venstre Maiken Bjerggaard og

med dagkirurgiske indgreb, kikkertundersøgelser og øvrige ambulante besøg.

Bettina Lund-Nielsen. Fotos: HE Vest

Herudover får urinvejskirurgiske patienter i den terminale fase mulighed for at
blive indlagt i Viborg. Afdelingen skal betjene et geografisk område med flere end 500.000 borgere med udredning og
behandling af sygdomme i urinvejene.
Den nyudnævnte afdelingsledelse får ansvar for at bemande den fusionerede afdeling - med udgangspunkt i personale
og ledere fra de to nuværende afdelinger i Viborg og Holstebro. De er allerede i gang med at overveje, hvordan fremtidens patientforløb kan sammensættes bedst muligt.
- Denne store forandring kommer ikke til at ske uden meget engagerede og dygtige medarbejdere. Derfor bliver opgaven i den nærmeste fremtid at få sat et hold, som har lyst og kompetencer til at være med i denne proces, siger
Maiken Bjerggaard i en pressemeddelelse fra HE Vest.
Fusionen af de to urinvejskirurgiske afdelinger har et årligt sparemål på 12,4 millioner kroner svarende til 22 stillinger. Fusionen indgår i det sparekatalog, regionsrådet vedtog i begyndelsen af september for at få budget 2019 til at hænge sammen.
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Nærværsagenten skal sikre gravide flere gode arbejdsdage på HE Midt
HE Midt skal være et godt sted at arbejde – også for
gravide medarbejdere. Det er baggrunden for projekt
Nærværsagenten, som fremover tilbyder rådgivning og
sparring til både personaleledere og gravide medarbejdere for at sikre større trivsel og færre sygedage.
- Mit fokus vil altid ligge på den enkelte gravide og på at
hjælpe hende til en god graviditet med så høj trivsel som
muligt, understreger jordemoder Janni Ammitzbøll, der
har fået rollen som HE Midts første nærværsagent.
Hos hende kan gravide medarbejdere blandt andet få
hjælp til stresshåndtering, rådgivning om fysiske eller
psykiske problemstillinger og vejledning om konkrete
arbejdsopgaver. Og samtidig kan personaleledere hente
sparring og rådgivning i forhold til at sikre gode arbejdsvilkår for og fastholdelse af gravide medarbejdere.
I 2017 registrerede HE Midt 2564 sygedage på grund af graviditetskomplikationer, og håbet er, at Nærværsagenten kan
være med til at få antallet af graviditetsrelaterede sygemeldinger til at falde.
- Men vores overordnede mål er faktisk at sikre, at HE Midt er et godt sted at arbejde, også når du er gravid. Der er jo
også kolleger, der bider tænderne sammen og går på arbejde under hele graviditeten, selv om de har det dårligt – og
det ville da være helt fantastisk, hvis vi med Nærværsagenten kan hjælpe dem til en bedre graviditet med færre gener,
siger HR-konsulent Helle Krabbe.
Læs mere om Nærværsagenten på intranettet eller find pjece om ordningen i Personalebogen.
Nærværsagenten kan også kontaktes direkte og uforpligtende på naervaersagenten@rm.dk
”Fast Track Gastric Bypass” er nomineret til Smartprisen 2018
RH Viborgs fedmeoperationer som “fast track”-løsning er nomineret til Smartprisen 2018.
Teamet bag fedmeoperationerne har formået at gå fra tre til fem fedmeoperationer på samme dag. Det er lykkedes ved at arbejde parallelt mellem de
forskellige faggrupper og ved at arbejde med den relationelle koordinering.
Den umiddelbare gevinst ved omlægningen af fedmeoperationerne er, at antallet af fedmeoperationer er steget med 60 procent.
De ansatte er i forbindelse med optimeringen af forløbet blevet mere opmærksomme på hinandens opgaver og betydningen af hinandens funktioner på tværs af fag.
Inspirationen til løsningen “Fast Track Gastric Bypass” er hentet hos kolleger på hospitalet i Rotterdam i Holland.
Smartprisen uddeles den 24. oktober. Fem forskellige løsninger fra Region Midtjylland er nomineret til prisen – heraf er
de tre fra HE Midt.
Udover de to løsninger fra RH Viborg, der er omtalt i dette nummer af HE Midts NYHEDSbrev, er også en
En løsning fra RH Silkeborg til patienter med skrumpelever er nomineret til Smartprisen 2018.
HE Midt tilbyder gratis influenzavaccination til ansatte
HE Midt tilbyder ansatte at blive vaccineret mod influenza. Med tilbuddet
ønsker hospitalsenheden at forebygge, at hospitalets ansatte bringer smitte
videre til patienterne. Man smitter nemlig i dagene inden, man bliver syg af
influenza. Derfor anbefaler infektionsmedicinere og mikrobiologer i Region
Midtjylland samt Hospitalsenhed Midts hygiejneudvalg, at ansatte tager imod
tilbuddet og lader sig vaccinere.
Vaccination finder primært sted i ugerne 43, 44 og 45 – i Viborg dog i ugerne
44, 45 og 46.
Er du ansat i en afdeling/et center, som har læger ansat, får du nærmere besked om tid og sted for vaccination.
Er du ansat i en afdeling/et center, som ikke har læger ansat, kan du læse på intranettet, hvordan du gør brug af tilbuddet.
Du kan læse mere i den regionale retningslinje ”Influenzavaccination af medarbejdere ansat på hospitalerne i Region
Midtjylland” i e-Dok.
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Løsning til mobil-registrering af venflonanlæggelse er nomineret til Smartprisen 2018
Operation og Intensivs løsning til mobil-registrering af
anlæggelse af venflon er nomineret til Smartprisen 2018.
Personalet på Operation og Intensiv har udover kerne
opgaverne i egen afdeling en række opgaver i andre
afdelinger. En af de opgaver er anlæggelse af venflon på
sengeafsnit, når der er brug for assistance til det.
Anlæggelsen af venflon på sengeafsnit er en opgave, der
kræver, at personalet forlader egen afdeling og opsøger patienten på sengeafsnittet. Det betyder, at personalet ikke er i
nærheden af de computere, de normalt bruger til registrering. Derfor har de førhen været nødt til at foretage registreringen analogt hos patienten. Og først når de er vendt tilbage til egen afdeling, har de så foretaget den digitale registrering. Denne dobbeltregistrering er tidskrævende, omstændelig og øger risikoen for fejl og mangelfuld registrering.
Reservelæge Simon Kok Jensen har derfor sammen med Sundheds-It fået udarbejdet en løsning, så det nu er muligt at
foretage den digitale registrering af anlæggelse af venflon på mobile enheder, som kan tages med på hele hospitalet.
På den måde kan personalet nu let foretage registreringen, mens de er hos patienten og undgå dobbeltregistreringer.
Samlet set er den nye løsning med til at forbedre patientsikkerheden og nedsætte personalets tidsforbrug på registrering.
Løsningen er inspireret af ”Mobil Observations App”, som blandt andet er udviklet i samarbejde med Akutafdelingen på
RH Viborg.
Kom til Hjertestarterdag i efterårsferien
Har du styr på basal genoplivning ved hjertestop? I Viborg har du nu chancen for at prøve kræfter med hjerte-lunge-redning sammen med læger fra RH
Viborg.
Tag dine nærmeste under armen og kom til Hjertestarterdag den 16. oktober
mellem klokken 12.30 og 15 på Hovedbiblioteket i Viborg. Her står en gruppe
af læger klar til at undervise og instruere alle interesserede i korrekt hjertelunge-redning på dukker.
Hjertestarterdagen er et initiativ fra Europa-Parlamentet. Dagen varetages her
i landet af Dansk Råd for Genoplivning og TrygFonden. Det er en årlig landsdækkende begivenhed, der skal minde danskerne om, at det er vigtigt at træde
til, hvis de er vidne til et hjertestop, så flere i fremtiden overlever hjertestop uden for hospitalerne.
Stadig flere er med til at redde liv. I dag får 68 procent af alle personer, der får hjertestop uden for hospitalet, hjælp af
en forbipasserende – det er en tredobling siden 2001. Målet er, at den positive udvikling skal forsætte og komme over
85 procent.
Du kan finde instruktionsvideoer om hjerte-lunge-redning på Dansk Råd for Genoplivnings hjemmeside.
Hjertestarterdag i Viborg: Hovedbiblioteket i Viborg, Vesterbrogade 15, 8800 Viborg.
NYHEDSbrevet udkommer ikke i uge 42
NYHEDSbrevet holder efterårsferie i den kommende uge og udkommer derfor
ikke fredag den 19. oktober.
Næste NYHEDSbrev udkommer fredag den 26. oktober. Det betyder dog ikke,
at nyhedsstrømmen stopper indtil da. Kommunikation publicerer løbende
nyheder, som er tilgængelige øverst på intranettets forside ”Nyt fra Hospitalsenhed Midt”.
Husk i øvrigt, at du kan gå på intranettet hjemme på din private computer.
Læs hvordan på Koncern-intranet – vælg bjælken ”Gå på intranet hjemmefra”.
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