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Status på besparelser
HE Midt gennemfører i øjeblikket besparelser for mindst
67,4 millioner kroner. Besparelserne følger både af
interne besparelser i HE Midt og af Region Midtjyllands
strukturændringer i budgettet for 2019.
Hovedparten af HE Midts afdelinger og centre har gennemført deres spareplaner på nuværende tidspunkt.
Samtaler om omplacering/afskedigelser er afholdt i november.
I Urologi gennemføres processen først i december, fordi
der mangler nogle få detaljer om den kommende udefunktion på RH Viborg.
For hjertesygdomme og øjenområdet (friklinikken i Center for Planlagt Kirurgi) skal der først ske nærmere analy-
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ser på tværs af regionen, før HE Midt kender de konkrete

Hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen

sparekrav til budgettet for 2019.
På nuværende tidspunkt er 35 ledere og medarbejdere blevet indstillet til omplacering/afskedigelse på HE Midt. På få
uger har 7 af de 35 fundet nyt job i Region Midtjylland via omplacering. Omplacering betyder, at når medarbejdere indstilles til afskedigelse, har de fortrinsret til relevante ledige stillinger i Region Midtjylland i deres opsigelsesperiode.
- Det går stærkt med at finde nyt job inden for fortrinsretten lige nu. Derfor forventer vi, at flere af de 35, som vi må
sige farvel til, vil finde nyt job inden for Region Midtjylland inden for kort tid. Når det er sagt, så er det stadig svært at
sige farvel på grund af besparelser – der er tale om gode kolleger, som vi gerne havde beholdt, forklarer konstitueret
hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen.
Ud over afskedigelser nedlægger HE Midt en række vakante stillinger, men det endelig tal kendes først med udgangen
af december.
Dagens Medicin: Viborg er Danmarks bedste til KAG
Lægetidsskriftet Dagens Medicin er i gang med den årlige undersøgelse
”Danmarks Bedste Hospital”. I fredags offentliggjorde bladet resultaterne på
hjerte-kar-området. Her vinder afdelingen for hjertesygdomme på RH Viborg
en delt førsteplads som Danmarks bedste til KAG (Koronar Arterio Grafi).
KAG er en af flere undersøgelser, der kan vise, om der er forkalkninger i de
blodårer, der forsyner hjertet med blod.
Hjertesygdommes afdelingsledelse - ledende overlæge Jens Refsgaard og
oversygeplejerske Anne Dorthe Bjerrum - glæder sig utrolig meget på afdelingens vegne over det fine resultat.
- Til sommer næste år overtager Aarhus Universitetshospital alle KAG-under- Specialeansvarlig overlæge Per Dahl
søgelser i hele Region Midtjylland som led i det sparekatalog, regionsrådet
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netop har besluttet. En proces, som afdelingen allerede er i gang med at
planlægge sammen med Aarhus for fortsat at kunne tilbyde borgerne gode og hurtige udrednings- og behandlingsforløb på et højt fagligt niveau, når de har problemer med hjertet, siger de.
- For vores afdeling betyder det rigtig meget at aflevere KAG-området med den store anerkendelse, det er at blive
nummer 1. Det minder os om, at lukningen af KAG-funktionen i Viborg sker på baggrund af en stor spareplan – og ikke
på grund af dårlig kvalitet, lav faglighed, mange komplikationer eller lange ventetider. Der er en verden til forskel, når
dét er begrundelsen, understreger de.
Læs mere på intranettet om HE Midts resultater i undersøgelsen på hjerte-kar-området.
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Hjertestopalarmering: Opdateret retningslinje med ny info om alarmering på RH Viborg
HE Midts retningslinje om hjertestop
alarmering publiceres i en ny version
i e-Dok på mandag den 3. december.
Retningslinjen beskriver procedurer
ved alarmering af hjertestop – herunder nye ændringer vedrørende hjertestopteamets ansvarsområde på RH
Viborg.
Der er ingen ændringer i alarmeringsproceduren, der gælder på RH Silkeborg, RH Hammel Neurocenter og RH
Skive.
Der er dog sket ændringer i alarmeringsprocedurerne på flere lokaliteter
på RH Viborg. Alle afdelinger på RH
Viborg bedes derfor orientere sig i
retningslinjen og sikre, at de ansatte
kender alarmeringsproceduren på egen lokalitet.
Der er i retningslinjen indlagt et nyt oversigtskort, som illustrerer de forskellige alarmeringsprocedurer på hospitalet i
Viborg:
– Bygning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15 og 48 på RH Viborg skal fortsat ringe 40 888 ved hjertestop.
– Bygning 7, 9, 10, 11, 12, 16 skal som noget nyt ringe 112 ved hjertestop.
– Bygning 8, 30, 31 og 43 skal fortsat ringe 70 113 116 ved hjertestop.
Hvis der bliver ringet 40 888, men bygningen er dækket af et andet alarmeringsnummer, vil alarmmodtager bede personen om at ringe det korrekte nummer, som de samtidig vil oplyse.
Ændringerne i alarmeringsprocedurerne på RH Viborg betyder, at de afdelinger, der har fået ny procedure, skal være
opmærksomme på at udskifte mærkater med telefonnummeret til hjertestop på telefonerne i egen afdeling. Mærkaterne findes i depotet.
Vægophæng med alarmeringsprocedurer udskiftes kun de steder, hvor der er sket ændringer i alarmeringsproceduren.
Servicecentret søger for denne udskiftning. Opdaterede udgaver af de forskellige vægophæng ligger som bilag i retningslinjen.
Karkirurger fra Viborg præsenterede deres speciale til karrieredag på Aarhus Universitet
Alle de lægelige specialer havde forleden mulighed for at præsentere sig til en karrieredag på Aarhus Universitet arrangeret af videreuddannelsessekretariatet.
Karkirurgien i Region Midtjylland var repræsenteret af to hoveduddannelseslæger-læger fra Viborg – Cecilie Markvard
Møller og Lise Fræhr.
Karkirurgernes stand var godt besøgt. Her kunne de besøgende orientere sig i blandt andet slideshows, billeder og
simulationsudstyr. Mange af de besøgende fik sig også en snak med HE Midts to HU-læger, og de fik afprøvet færdigheder inden for både åbne og endovaskulære procedurer.
Karrieredagen er en vigtig dag for karkirurgien, da der er store rekrutteringsproblemer inden for specialet. Derfor gør
karkirurgerne i Viborg generelt meget for at promovere specialet for lægestuderende og yngre læger.
Karkirurgerne deltager blandt andet også i færdighedskursus under studenterforeningen SAKS ved Aarhus Universitet
og har løbende medicinstuderende fra 9. semester. Der har lige været afholdt færdighedskursus for landets 15 introduktionslæger i karkirurgi. Tre af de 15 introduktionslæger, der havde mest praktisk erfaring med anlæggelse af karanastomoser, kom alle fra Viborg.
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DECT-telefoner i Viborg og Skive er ude af drift 18. december
Ascom DECT-telefonnettet på hospitalerne i Viborg og Skive slukkes tirsdag
den 18. december fra klokken 20.00 – 23.00. Anlægget skal gennem et serviceeftersyn, som betyder, at de trådløse DECT-telefoner er ude af drift nogle
timer.
De to hospitaler aktiverer derfor det beredskab, der går i gang ved planlagt
vedligehold af telefonnettet. Det indebærer, at nød-mobiltelefonerne kommer i brug. Nød-mobiltelefoner opbevares og oplades i de enkelte afdelinger.
Serviceeftersynet betyder, at patientkald om aftenen bliver med lyd på
gangen i stedet for at gå til DECT-telefonerne. Bordtelefonerne på det faste
telefonnet er ikke omfattet af serviceeftersynet og virker som vanligt.
Under serviceeftersynet skal alarmopkald i Viborg ved hjertestop, traume, “rødt sectio”, dårligt barn og akut medicinsk
team (AMT) gå til Hospitalsvisitationen, mobilnummer 2048 6824 eller 5171 6053. I Skive er alarmeringsprocedurerne
de samme som til hverdag.
Under serviceeftersynet vil der komme nogle testkald på eksempelvis hjertestop, traume, dårligt barn, daglig testkald.
Beredskabet med nød-mobiltelefonerne afblæses efter information fra Hospitalsvisitationen cirka klokken 23.00. Desuden lægger Teknisk Afsnit besked på intranettets opslagstavle, når eftersynet er slut, og DECT-telefonerne virker igen.
Har du spørgsmål, eller opstår der problemer i forbindelse med serviceeftersynet, kan du kontakte Teknisk Afsnit på
telefon 7844 1600 eller 7844 1641.
Navneskifte i Børn og Unge
Mandag den 3. december klokken 9 ændrer ”Børn og Unge Akutmodtagelse” navn og kommer til at hedde ”Børn og
Unge Akutmodtagelsesklinik”.
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