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Sundhedsfagligt Symposium anno 2018

Torsdag den 22. november er det sundhedsfagenes festdag på HE Midt. Her

Arkivfotos fra Sundhedsfagligt

løber det årlige arrangement Sundhedsfagligt Symposium af stablen for det

Symposium sidste år.

sundhedsfaglige personale på hospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive.
Symposiet har gennem årene udviklet sig til lidt af en festdag, hvor HE Midts sundhedsfaglige personale præsenterer
egne forsknings- og udviklingsprojekter for kollegerne og diskuterer resultaterne. Dagen er alletiders chance for at dele
viden, hente inspiration og netværke med andre fagfolk fra hospitalsenheden, kommunerne og psykiatrien.
Programmet byder i år på 32 forskellige faglige oplæg af 25 minutters varighed. Indlæggene forløber ad fire spor, så
det er muligt at gå til de indlæg, man finder mest relevante.
Derudover er der foredrag om begrebet nudging med adfærdsforsker Pelle Guldborg Hansen. Han vil blandt andet fortælle om, hvordan det er muligt at håndtere forandringer i praksis.
I forhallen er der vanen tro posterudstilling, og i år præsenterer 17 forskellige postere et fagligt budskab med tekst og
illustrationer. I pauserne er udstillingen bemandet af de ansatte, der står bag posterne.
Sundhedsfagligt Symposium finder sted på RH Viborg fra klokken 8.00-15.30. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig til
arrangementet. Alle kan møde op efter aftale med nærmeste leder.
Arrangementet begynder i mødelokale 22 på plan 3.
Se programmet på hjemmesiden.
KOL-patienter får bedre støtte til at planlægge den sidste tid
Et nyt digitalt værktøj skal give svært syge KOL-patienter
viden om deres muligheder – og indflydelse på valg af
pleje og behandling i den sidste del af deres liv. Medicinsk
Afdeling, Skive Kommune, Viborg Kommune og VIA Efterog videreuddannelse står bag.
Konceptet står på tre ”ben”:
•

Det digitale værktøj, der ligger på et skjult område på
HE Midts hjemmeside. Her kan KOL-patienterne i tekst
og film hente information om, hvad de kan forvente,
der sker, og hvad de skal tage stilling til i den sidste
del af livet, når sygdommen forværres.

•

En fælles struktur og planlægning, som de to hospitaler og kommuner har aftalt for svært syge KOLpatienter. Planlægningen baserer sig på Advance Care
Planning, som er udviklet specielt til at planlægge pleje og behandling på forhånd, så der ikke skal træffes vigtige
beslutninger i en akut situation.

•

Et massivt uddannelsesforløb, der har klædt 179 sygeplejersker, sosu-assistenter og andre klinikere fra hospitalerne og
de to kommuners hjemmepleje på med relationelle og kommunikative færdigheder til særlige samtaler med patienterne.

Læs mere på hjemmesiden.
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Ph.d.-forsvar: Når en rygoperation ikke er nok
En del rygpatienter (15-40 procent) opnår ikke det resultat, de havde håbet af en operation, der
stabiliserer ryggen med metalskruer (fusionskirurgi). Forskning viser, at et dårligt operationsresultat ofte rammer de patienter, der inden operationen havde symptomer på angst og depression. Det er typisk dem, der også har smerter, nedsat funktionsevne og dårlig livskvalitet efter
operationen.
Janni Strøm, der arbejder i forskningsenheden på RH Silkeborgs Center for Planlagt Kirurgi, har i
et nyt ph.d.-projekt undersøgt, om en web-baseret platform kan være med til at reducere rygpatienternes symptomer på angst og depression før og efter operationen for at øge deres chancer
for at få et bedre udbytte af operationen.
Den web-baserede platform, Janni Strøm fik udviklet til forskningsprojektet, rummede for det
første animeret information – og for det andet et socialt forum, hvor rygpatienten kunne kommunikere med andre i
samme situation.

Eksempler på Visikons illustrationer i platformens informationsdel
Et lodtrækningsforsøg viste imidlertid, at de patienter, der fik adgang til platformen, ikke oplevede færre symptomer på
angst og depression – hverken før eller efter operationen trods det, at platformen blev brugt ofte. Adgang til platformen påvirkede heller ikke patienternes smerte, funktionsevne eller livskvalitet.
Janni Strøm peger i sin konklusion på, at målet med platformen måske kunne være nået, hvis patienterne kunne have
fået en mere helhedsorienteret støtte på platformen til at forstå og til at håndtere deres udfordringer. Det må kommende forskningsprojekter afdække.
På HE Midts hjemmeside kan du læse mere om Janni Strøms forskningsprojekt, der også omfatter et litteraturstudie og
en kortlægning af patienternes brug af platformens sociale forum. Her finder du også information om ph.d.-forsvaret,
der finder sted fredag den 16. november.
Flytninger på RH Viborg det meste af 2019
Mave-, Tarmkirurgisk Klinik bliver sammen med Urinvejskirurgisk Klinik de første til at flytte ind i det nye akutcenter ved RH Viborg til maj næste år. Det fremgår af den
færdiggørelsestidsplan, som nu er godkendt af byggeudvalget og præsenteret for de afdelinger, der skal flytte.
Når de første afdelinger er på plads, fortsætter indflytningen i det nye akutcenter hen over sommer, efterår og
vinter, ind til sidste afdelinger rykker ind omkring årsskiftet. Dermed vil det meste af 2019 stå i flytningens tegn
på RH Viborg.
Projektafdelingen har de seneste uger været på tur til de
enkelte afdelinger for at fortælle om den nye færdiggørelsestidsplan.
Her er afdelingsledelser og flyttekoordinatorer blevet

Forhallen i det nye akutcenter begynder efterhånden at

præsenteret for datoer og planer for færdiggørelse, ind-

ligne et færdigt indgangsparti. Det trippelhøje rum får

flytning og ibrugtagning. Opgaven for de enkelte afdelin-

blandt andet direkte adgang til den overdækkede gangbro

ger bliver nu at få forberedt deres egen flytning og træne

til det nye p-hus og til det eksisterende hospital.

de arbejdsopgaver, som vil ændre sig i forbindelse med
flytningen. Blandt andet rummer planen perioder med
mulighed for at lære bygningen at kende og simulationstræne i de nye fysiske rammer inden indflytningen. Til gengæld
vil der fortsat ikke være daglig adgang for andre end byggefolkene til de dele af akutcentret, som fortsat ikke er taget i
brug til klinisk drift.
På intranettet kan du se, hvem der flytter hvornår.
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Ny café i Skive Sundhedshus emmer af ”gamle dage”

Nu kan ansatte på RH Skive få ”en bid af himlen”, når de har frokostpause. En ny café har set dagens lys i Skive Sundhedshus og tilbyder nu sunde måltider til brugere og ansatte baseret på økologiske råvarer.
- Her på RH Skive er vi glade for nu at kunne indtage ”En bid af himlen” i vores frokostpause. Det har længe været et
ønske fra vores side at få et spisested i huset, så vi kan tilbyde den service til både vores patienter, pårørende og ansatte. Samtidig er det blevet et fantastisk fælles samlingssted for alle husets brugere. Caféen giver os nye muligheder,
og husets medarbejdere får lettere ved at mødes uformelt på kryds og tværs, siger Susan Johanne Pedersen, der er
serviceleder på RH Skive og leder af den regionale del af Skive Sundhedshus.
Den tidligere kantinebygning i Skive Sundhedshus har fået et nyt visuelt udtryk i retro-stil og en atmosfære, der henleder tankerne til ”de gode gamle dage”. Målet har været at etablere et spændende spisested for sundhedshusets medarbejdere og brugere.
Produktionshøjskolen Marienlyst står bag caféen, der har navnet ”En bid af himlen”. Elever fra skolen har indrettet lokalet i sundhedshuset og skal nu drive caféen.
Læs mere om caféen i Skive Sundhedshus på hjemmesiden.
Nye regler for mødeservering – og ny samlet info om mødelokaler
En netop offentliggjort retningslinje betyder visse ændringer i reglerne for forplejning og service til møder i
HE Midt. Den væsentligste ændring er, at afdelingerne
fra den 1. januar 2019 selv skal betale for den kaffe, der
bestilles via Pronestor – tidligere har Servicecenteret betalt. Til gengæld får afdelingerne mulighed for at få hjælp
af Servicecenteret til bordopstilling ved møder af særlig
karakter og omfang – for eksempel møder med hospitalsledelsen, afdelings- og centerledelser. Du kan finde den
nye retningslinje i e-Dok.
Som noget nyt, kan du nu finde alt, hvad du har brug for
at vide om mødelokaler på ét sted. Intranetsiden
”Booking af mødelokaler og ressourcer” er blevet udbygget og opdateret, så du nemt kan finde oversigt over alle
officielle og VIP-mødelokaler og deres udstyr, oversigt over service- og support-muligheder i mødelokalerne, link og
vejledning til Pronestor og den gældende retningslinje for forplejning.
Fremover skal intranetsiden også indeholde vejledninger til alle officielle mødelokalers video- og it-udstyr. Vejledninger
til mødelokaler i Viborg er allerede klar, mens vejledninger til mødelokalerne i Silkeborg, Hammel og Skive lægges på
løbende.
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