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Neurologisk Afsnit fejrer det gode arbejdsmiljø

H.K.H. Kronprinsessen indvier TrygFondens Familiehus Hammel Neurocenter

uge 49 • den 7. december 2018

Onsdag den 16. januar 2019 indvier H.K.H. Kronprin-
sessen TrygFondens Familiehus Hammel Neurocenter. I 
forbindelse med indvielsen får Kronprinsessen fremvist 
de nye bygninger, ligesom hun får lejlighed til at møde 
indlogerede familier.
H.K.H. Kronprinsessen har takket ja til at deltage i 
indvielsen i sin egenskab af protektor for Hjerneskade-
foreningen. 
- Vi glæder os meget til, at de første familier får mulig-
hed for at flytte ind i familiehuset, hvor de har plads til at 
være sammen som familie og kan føle sig hjemme. Vores 
overordnede ønske er at give familierne bedre mulighed 
for at trives, selvom de gennemlever en af de vanskelig-
ste perioder af deres liv, siger underdirektør Trine Heide-
mann fra TrygFonden.
Det nye 600 kvadratmeter store familiehus skal være en 
oase og et åndehul, som giver familierne bedre plads til 
at pleje familielivet og mulighed for leg, afslapning, motion, musik og lignende. 
Familiehuset gør det muligt for de enkelte familier at få lidt privatliv i husets otte lejligheder. De er hver på 25-30 kva-
dratmeter, og rummer soveværelse, opholdsrum, badeværelse og terrasse.
Familiehuset har fælles køkken, opholdsstue og legerum, hvor familierne kan mødes og støtte hinanden. I centrum af 
huset er der anlagt en skærmet gårdhave, og udendørs er der legeplads og stillerum.
- Familiehuset er en kæmpe gave til de kriseramte forældre og søskende, der har nære familiemedlemmer indlagt på 
neurocentret. Vores erfaring viser, at det er vigtigt, at hele familien kan være med i forløbet, og derfor er det afgø-
rende, at de får fysiske rammer, der giver mulighed for at have et familieliv under indlæggelsesforløbet, siger over-
sygeplejerske Bente Dam på vegne af centerledelsen på RH Hammel Neurocenter. 
Læs mere om familiehuset og indvielsen på hjemmesiden. 

Kronprinsessen ses her til en anden indvielse i Region 
Midtjylland på Regionshospitalet Randers i 2016. 

Foto: Helle Brandstrup Larsen.

Neurologisk Afsnit markerede i denne uge et styrket arbejdsmiljø og kollega-
skab. En række initiativer har nemlig ført til et helt år uden opsigelser og et 
lavere sygefravær uden nogen langtidsygemeldinger. 
- Humøret er højere, og skuldrene er lavere. Der er blevet mere plads til smil 
og glæde på afsnittet, fortæller afdelingssygeplejerske Heidi Håkansson og 
Kirstine Ommen, der er sygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant.  
Et større overskud hos den enkelte medarbejder har givet plads til bedre kol-
legaskab, og det blev fejret med kage for hele afdelingen.  
Blandt initiativerne er et trivselstræ, som alle medarbejdere har bidraget til, 
rundkredsmøde hver eftermiddag og et større fokus på oplæring af nye medar-
bejdere. 
Den styrkede trivselsindsats har haft sit udgangspunkt i Neurologisk Afsnit, men flere initiativer rækker også ud i 
andre afsnit i Neurologi. Blandt andet har der været et øget fokus på videndeling på tværs, og der er blevet opret-
tet en “delefunktion”, hvor to sygeplejersker fra Neurologisk Klinik har weekendvagter hver 4. weekend i Neurologisk 
Afsnit, hvilket har resulteret i en lavere weekendbelastning på afdelingen.

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2018/h.k.h.-kronprinsessen-indvier-trygfondens-familiehus-hammel-neurocenter/


side 2 / 4

Parkering på RH Viborg

2,9 millioner kroner fra Carlsbergfondet til Silkeborg-forsker
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Carlsbergfondet har netop uddelt 168,5 millioner kroner til 224 eliteforskere i 
Danmark. Blandt modtagerne er forskningsansvarlig antropolog, lektor, ph.d. 
Mette Terp Høybye fra forskningsenheden i Center for Planlagt Kirurgi på RH 
Silkeborg og Aarhus Universitet.
Mette Terp Høybyes projekt lægger sig op ad et andet forskningsprojekt, der 
også foregår på RH Silkeborg blandt patienter i NISA-behandling for alvorlig 
hjerneskade efter hjertestop. NISA-behandling kombinerer højtspecialise-
ret neurorehabilitering og intensiv terapi, og med avanceret MR-skanning af 
hjernen søger forskere og klinikere fra forskellige specialer at definere tegn på 
bevidsthed hos patienterne for måske i fremtiden at kunne udvikle et progno-
stisk værktøj.
Det er dette samspil mellem læger og forskere, Mette Terp Høybye retter 
blikket mod i sit antropologiske feltstudie – med fokus på deres indbyrdes 
forhandlinger om den viden, de udvikler, når der er usikkerhed om patientens 
rehabiliteringschancer og bevidsthed.
- Ambitionen med det antropologiske projekt er at blive klogere på, hvordan 
usikkerheder om prognose og potentiale for rehabilitering forhandles i afsøg-
ningen af klare tegn på bevidsthed. Herigennem vil projektet kunne bidrage til den etiske samtale om bevidsthed og 
håb i forhold til medicinsk teknologi og metodisk innovation, siger Mette Terp Høybye i en artikel på hjemmesiden.

HE Midt skal have ny servicechef

For knap to uger siden modtog alt personale på HE Midt besked om, at p-kæl-
deren (P3) på RH Viborg fremover er forbeholdt patienter og pårørende. Be-
slutningen har rejst mange spørgsmål, og hospitalsledelsen og Administratio-
nen samler dem alle til nærmere vurdering. Der vil derfor formodentlig komme 
mindre ændringer i forhold til parkering på RH Viborg i januar 2019.
Nogle spørgsmål handler om parkering for personale i aften-, natte- og week-
endvagt. Andre spørgsmål handler om særtilladelser til medarbejdere med 
særlige udgående funktioner i løbet af dagtid. Langt de fleste spørgsmål hand-
ler dog om manglende p-pladser til personale.
- Der er større efterspørgsel på parkering på RH Viborg, end vi har parke-
ringspladser til. De parkeringspladser, vi har, prioriterer vi i til 1) Patienter, 2) 
Pårørende og øvrige gæster og 3) Medarbejdere. Dermed undgår vi, at patienter kommer for sent til undersøgelse og 
behandling. Men det betyder, at der er personale, som må finde alternativ parkering uden for hospitalets område, når 
p-huset er fyldt op. Dette problem kommer vi ikke til at løse i januar, men vi kigger på de øvrige forespørgsler og vur-
derer, om der er brug for ændringer på andre dele af parkeringsreglerne, siger Thomas Balle Kristensen, konstitueret 
hospitalsdirektør.

Servicecentrets øverste chef, Mette Toftdahl, har fået nyt job pr. 1. januar 
2019. HE Midt skal dermed på jagt efter en ny centerledelse til det cirka 500 
mand store center, som sørger for blandt andet teknik, service, forplejning og 
indkøb på HE Midt. 
Mette Toftdahl har været servicechef på HE Midt siden 2013, men fra 1. januar 
2019 skal hun i stedet være chef for Bygningsstyrelsens kontor i Skanderborg. 
Her skal Mette Toftdahl blandt andet være med til at opbygge et center for 
bygningsservice, som skal fungere på tværs af Danmark.
- Jeg er ærgerlig over, at vi skal sige farvel til Mette, som er en særdeles stærk 
servicechef, og som har gjort en stor forskel på service- og ejendomsområdet 
i HE Midt og Region Midtjylland. Men samtidig er jeg fuld af fortrøstning, når 
jeg tænker på de mange dygtige medarbejdere og ledere i centret. I hospitalsledelsen går vi nu i dialog med afsnitsle-
derne om, hvordan vi går videre, indtil vi har en ny centerledelse på plads, siger Thomas Balle Kristensen, konstitueret 
hospitalsdirektør. 
Hospitalsledelsen går nu i gang med at rekruttere ny centerledelse til Servicecentret.
Læs mere på intranettet. 

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2018/29-millioner-kroner-fra-carlsbergfondet-til-silkeborg-forsker/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2018/he-midt-skal-have-ny-servicechef/
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Jul på alle matrikler

Region Midtjylland skal i gang med at skrive ny hospitalsplan
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En ny sundheds- og hospitalsplan for 
Region Midtjylland ser dagens lys i 
2019. Planen involverer mange men-
nesker og meninger, og regionsrådet 
håber at få en god dialog med bor-
gerne som led i planens tilblivelse. 
Det skriver regionen i en pressemed-
delelse.
I den forløbne uge vedtog regionsrå-
det en tidsplan og krav til, hvordan 
planen skal involvere borgere, patien-
ter, ansatte og foreninger med menin-
ger om fremtidens sundhedsvæsen. Efter planen sker det på et borgermøde i marts 2019.
Sundheds- og hospitalsplanen er vigtig, dels fordi den sætter retningen for udviklingen af det midtjyske sundhedsvæ-
sen, dels fordi den konkret beskriver, hvordan hospitalsvæsenet skal organiseres; hvor akuthospitalerne placeres – og 
hvordan specialer og faglige profiler fordeles.
Arbejdet med den nye sundheds- og hospitalsplan skal følge en “tragtmodel”, der først tager afsæt i en politisk ramme 
og derefter inddrager synspunkter og input fra borgere, sundhedspersonale og samarbejdsfora – se illustrationen.
Samtidig har regionsrådet vedtaget 10 politiske sigtelinjer, som politikerne i regionsrådet har forpligtet sig til at over-
veje, inden de beslutter sig for eller imod et forslag.
- En af sigtelinjerne handler for eksempel om, at tryghed både er specialisering og nærhed. Hvordan det skal balance-
res, bliver spændende at få nogle bud på, siger regionsrådsformand Anders Kühnau.
Regionsrådet skal vedtage den nye sundheds- og hospitalsplanen 18. december 2019. 
Se tidsplan og flere detaljer om processen her. 

En lille pause med mulighed for at julehygge med kollegerne og sige tak for 
den fælles indsats i året, der snart er gået. Det var på programmet i flere af-
delinger og centre, da HE Midt i denne uge bød til den årlige julefrokost på alle 
matrikler.
Det er efterhånden blevet en fast tradition, at HL byder medarbejderne på ju-
lefrokost i begyndelsen af december. I år står HE Midt i en helt særlig situation, 
og en overgang var overvejelsen derfor, om årets julefrokost burde aflyses på 
grund af besparelserne. Men hospitalsledelsen har valgt at holde fast i traditio-
nen for at sige medarbejderne tak for en stor indsats i en svær tid og samtidig 
give dem mulighed for at lille afbræk i arbejdsdagen.
I Silkeborg og Viborg blev årets julefrokost fordelt over tre dage, mens RH Skive julede igennem tirsdag og onsdag, 
og Hammel onsdag og torsdag. Alle fire steder stod menuen blandt andet på marinerede sild, laksemousse og risala-
mande. I Silkeborg var det STERK og Mona Gaarsdal, der stod for arrangementet, mens det på de øvrige tre matrikler 
er HE Midt Køkken, der skal have æren for mad og arrangement. 
Du finder billeder fra årets julefrokost på intranettet.

HE Midt hjælper AUH

Sterilcentralen på Aarhus Universitetshospital har svært ved at følge med og 
vaske, sterilisere og pakke instrumenter i det tempo, som er nødvendigt på 
det udbyggede større hospital i Skejby. Derfor har hospitalsledelsen på AUH 
været nødt til at aflyse planlagte operationer i denne uge. HE Midt og andre 
hospitaler er trådt til med tilbud om hjælp inden for blandt andet akut orto-
pædkirurgi på RH Viborg. Operation og Intensiv på RH Viborg og Center for 
Planlagt Kirurgi i Silkeborg medvirker desuden til at bemande ekstra vagter i 
Sterilcentralen. 
- Jeg er stolt af, at vi så hurtigt kan træde til. Det viser, at vi kan samarbejde 
på tværs i Region Midtjylland, så stor ros til de afdelinger og centre, der har 
budt ind, siger Thomas Balle Kristensen, konstitueret hospitalsdirektør.

Foto: Aarhus Universitetshospital

http://www.rm.dk/om-os/aktuelt/presserummet/politiske-sigtelinjer/
http://www.rm.dk/api/NewESDHBlock/DownloadFile?agendaPath=%5C%5CRMAPPS0221.onerm.dk%5CCMS01-EXT%5CESDH%20Data%5CRM_Internet%5CDagsordener%5Cregionsraadet%202018%5C28-11-2018%5CAaben_dagsorden&appendixId=218545
http://www.rm.dk/api/NewESDHBlock/DownloadFile?agendaPath=%5C%5CRMAPPS0221.oner
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2018/jul-pa-alle-matrikler
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RH Skive/Skive Sundhedshus: Total strømafbrydelse 20. december

Affaldsburene i Viborg er bygget om
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RH Silkeborg: Nødprocedure for patientkald og alarm ved hjertestop 12. december

Alle affaldsbure i Viborg er blevet bygget om, så de kan tømmes automatisk. Det betyder ændringer for, hvad der må 
lægges ned i affaldsburene. 
Fremover bliver alle affaldsbure fra RH Viborg tømt automatisk – ligesom affaldscontainerne derhjemme. Alle 60-70 
affaldsbure blev tidligere håndtømt dagligt, men burene er nu bygget om, så det ikke længere er nødvendigt. Det giver 
en lettere arbejdsgang for ansatte i Servicecenteret.
Ændringen betyder dog, at der nu kun må lægges affaldssække med dagrenovation ned i affaldsburet. Andet affald, 
eksempelvis pap og beholdere med risikoaffald, må kun lægges øverst i buret. 
Førhen måtte man lægge andet affald ned i affaldsburet, fordi burene alligevel blev håndtømt. Ved automatisk tømning 
er der ikke mulighed for at sortere andre affaldstyper fra dagrenovationen. 
Du kan se HE Midts vejledning i affaldssortering i e-Dok.

Strømmen forsvinder to gange torsdag den 20. december på RH Skive. Begge 
gange ventes strømafbrydelsen at blive af cirka en halv times varighed. Årsa-
gen er, at tre hovedafbrydere ved nødstrømsanlægget skal skiftes.
Strømmen afbrydes klokken 10 til cirka 10.30 og igen klokken 13.30 til cirka 
14 – og det gælder alle lokaliteter. I disse perioder forsvinder strøm til kontak-
ter, pc’er, loftslys, elevatorer, automatdøre med videre. Alle branddøre lukkes 
som ved planlagt afprøvning af nødstrømsgeneratorerne. 
Teknisk Afsnit har alle mand på dæk på dagen – men der er også behov for, 
at afsnit og klinikker tager hensyn til strømafbrydelsen ved planlægning af dagens aktiviteter. Teknisk Afsnit udsender 
nærmere information til de lokale ledelser – blandt andet om at udpege en kontaktperson til at holde kontakten med 
Teknisk Afsnit på dagen.
- Udskiftningen af de tre hovedafbrydere er af afgørende betydning for, at vi kan opretholde en sikker strømforsyning 
overalt i bygningskomplekset i tilfælde af spændingsfald på hoved-el-nettet, siger afsnitsleder Johnny Brorson fra 
Teknisk Afsnit.
Datovalget har sammenhæng med Fertilitetsklinikkens julelukning. Det gør ”operationen” mindre sårbar. Tidspunkt på 
dagen er blandt andet fastlagt efter, at der er naturligt dagslys.
Der bliver også behov for en mindre strømafbrydelse til januar/februar. Nærmere information følger.

En planlagt serviceopdatering på RH Silkeborg onsdag den 12. december gør 
det nødvendigt at iværksætte nødprocedure for patientkald og alarm ved 
hjertestop via hjertestop-knapperne.
Patientkald
- Patientkald vil foregå ved kald på gangen.
- Patientkald bliver som minimum påvirket klokken 8.00-11.00.
Hjertestop
- Alarmering ved hjertestop sker ved telefonopkald til 15 888.
- Hjertestop-knapperne er ude af drift klokken 8.00-16.00.
På intranettet finder du et opslag, der beskriver nødproceduren ved hjertestop-alarmering yderligere.
Nødprocedurerne afblæses hver især, når Teknisk Afsnit melder klar ved personlig henvendelse til alle bemandede 
afsnit. Desuden afblæses nødprocedurerne med opslag på intranettet. 

https://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XA8FCE7CCCBF44DCFC125785A0033D037&level=HOMI&dbpath=/edok/editor/HOMIDR.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2018/rh-silkeborg-nodprocedure-for-patientkald-og-alarm-ved-hjertestop-12.-december/

