NYHEDSbrev

Hospitalsenhed Midt
uge 50 • den 14. december 2018

Viborg og Silkeborg har Danmarks Bedste Hospitaler
Dagens Medicin kårer i dag
Danmarks Bedste Mellemstore
Hospital og Danmarks Bedste
Mindre Hospital. HE Midt tager
begge stik hjem til henholdsvis RH
Viborg og RH Silkeborg og
gentager dermed dobbeltsuccesen
fra 2015. Silkeborg overgår endnu
en gang sig selv, da det nu er 6.
gang i træk, at hospitalet kåres som Danmarks Bedste Mindre Hospital.
RH Viborg kommer ud af Dagens Medicins årlige kvalitetsundersøgelse som Danmarks bedste til fedmekirurgi,
behandling af forbigående blodprop i hjernen, patologiske undersøgelser for testikelkræft, KAG-hjerteundersøgelser og
behandling af børn og unge med diabetes. Tilsvarende er RH Silkeborg Danmarks bedste til intensiv terapi og
behandling af leddegigt.
Læs flere detaljer om Danmarks Bedste Hospitaler på hjemmesiden.
Dagens Medicins chefredaktør, Nicolai Döllner, uddeler priserne i dag, fredag den 14. december. Der vil være taler ved
regionsrådsformand Anders Kühnau, HE Midts lægefaglige direktør Claus Brøckner Nielsen og hospitalsdirektør Thomas
Balle Kristensen. Alle ansatte på de to hospitaler opfordres til at overvære overrækkelsen i det omfang, det daglige
program gør det muligt.
På Regionshospitalet Viborg sker det klokken 11.00 i atriumgården, plan 2.
På Regionshospitalet Silkeborg sker det klokken 13.00 i forhallen.
Hjemmesiden bliver opdateret med billeder og video i løbet af dagen.
Fejringen fortsætter mandag den 17. december, hvor der kommer kage og “kåringsudgaver” af Dagens Medicin ud til
alle afsnit i hele hospitalsenheden.
Hospitalsledelsen: Kæmpestort tillykke!
Sådan! Hvor er det flot! Ja, vi må indrømme, at vi har lidt svært ved at få
armene ned i hospitalsledelsen. For hvor er vi glade for, at I - medarbejdere
og ledere på HE Midt - får den hæder, I fortjener for det store arbejde, I gør
året rundt for tusindvis af patienter.
Danmarks bedste mellemstore og mindre hospital. To på én gang, og præmierne får I for høj klinisk kvalitet og højeste patienttilfredshed. Endda med
særlige førstepriser til behandling inden for hele syv specialer.
I vores første måneder som hospitalsledelse har vi allerede set og oplevet
mange gange, hvor eminent dygtige hospitaler og personale, der er i HE
Midt – i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive. Vi ved, at priserne i dag er
velfortjente.
RH Skive og RH Hammel Neurocenter er ikke med i Dagens Medicins sammenligning mellem hospitaler og har derfor
heller ikke mulighed for at vinde selvstændige priser. Men også i Skive og Hammel er der ingen tvivl om den høje kvalitet og store patienttilfredshed. I dag er en festdag for hele HE Midt.
Sensommeren og efteråret har været turbulent på HE Midt, og sammen er vi kun lige knap ved at lande på vores fødder. Store opgaver venter forude, men i dag håber vi, at I vil stoppe op. Stoppe op og gi’ en highfive eller krammer til
nærmeste kollega for det store arbejde, I gør hver dag.
Kæmpestort tillykke til alle ledere og medarbejdere på HE Midt.
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Thomas Balle Kristensen bliver direktør for Hospitalsenhed Midt
Et enigt bedømmelsesudvalg har valgt 43-årige Thomas
Balle Kristensen som ny hospitalsdirektør for HE Midt.
Den nye direktør glæder sig til det fortsatte samarbejde
med engagerede, kompetente og topprofessionelle medarbejdere, tillidsfolk og ledere.
Det er et enigt bedømmelsesudvalg, med bred repræsentation af både medarbejdere og ledere fra HE Midt
og Region Midtjylland, der har peget på Thomas Balle
Kristensen.
- Det har været en god proces i bedømmelsesudvalget.
Selvom jeg kun kender Thomas fra kort tids samarbejde,
er jeg sikker på, at vi vil få et fortrinligt samarbejde i hospitalsledelsen og med ledere og medarbejdere i hele HE
Midt, siger lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen.
Thomas Balle Kristensen har stor erfaring med drift og ledelse på hospitaler, og han har tidligere arbejdet som
planlægningschef på Aarhus Universitetshospital, administrationschef og chef for byggeri på Regionshospitalet Horsens.
Senest har han været hospitalsdirektør i Præhospitalet, indtil han blev konstitueret i stillingen på HE Midt i september
2018.
Læs mere på hjemmesiden.
Hospitalsledelsen inviterer til nytårskur på alle fire hospitaler
Hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen og lægefaglig direktør Claus
Brøckner Nielsen inviterer alle medarbejdere og ledere på HE Midt til nytårskur i januar 2019.
Der vil være en nytårskur på hvert hospital i HE Midt:
•

RH Viborg: 8. januar kl. 12-13 i Atriumgården

•

RH Skive: 10. januar kl. 12-13 i festsalen

•

RH Hammel Neurocenter: 11. januar kl. 12.30-13.30 i kantinen

•

RH Silkeborg: 18. januar kl. 13.30-14.30 i kantinen

- Med nytårskurene er der mulighed for at hilse på hinanden, indlede det nye
år sammen og sige tak for samarbejdet i året, der er gået, forklarer Claus
Brøckner Nielsen.
Til nytårskurene er der et kort program med en nytårstale, en fællessang og
derefter uformelt samvær og en lille forfriskning.
Farvel til skurbyen
Byggeriet af det nye akutcenter ved RH Viborg nærmer sig den afsluttende
fase. Et af de synlige tegn for omverden er, at håndværkernes skurby over
for det nye akutcenter nu er forsvundet sammen med gangbroen over Ll. Sct
Mikkels Gade/Gl. Aarhusvej.
- Det er på én gang meget håndgribeligt og symbolsk, at vi nu siger farvel
til skurbyen. Det er et tydeligt tegn på, at vi bevæger os ind i en ny fase af
hospitalsbyggeriet, hvor det ikke længere er hardcore byggeri, der præger
billedet, men leverandører, montører og teknikere, der skal hjælpe med at
forvandle bygningen til et topmoderne, funktionsdygtigt og gennemtestet
hospital, inden vi tager imod de første patienter midt i 2019, siger projektchef Jeppe Juul Hansen.
Skurbyen har rummet mødelokaler, kontorer, omklædningsrum, badefaciliteter og kantine for de håndværkere og
byggeledere, der de seneste år har bidraget til byggeriet af det 25.500 kvadratmeter store akutcenter. Størstedelen af
byggeriet er imidlertid ved at være afsluttet, og derfor er der ikke længere behov for skurbyens faciliteter.
Til gengæld vil der fortsat være brug for håndværkerparkeringen ved siden af, når leverandører og andre fagfolk i 2019
skal installere alt fra skannere, lifte og lejer til it, inventar og klinisk logistik-skærme.
Se billeder fra nedtagningen af skurbyen på byggesiden.
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Novo Nordisk Fonden investerer i forskning på RH Silkeborg
På Diagnostisk Centers Universitetsklinik for Innovative Patientforløb er
ph.d.-studerende Cathrine Bell i gang med et forskningsprojekt om, hvordan
hospitaler kan tilrettelægge behandlingen af multisyge anderledes og mere
hensigtsmæssigt i sammedags-forløb. Novo Nordisk Fonden har netop bevilget 1,8 millioner kroner i støtte til projektet.
Multisyge patienter har to eller flere kroniske sygdomme på samme tid.
Ambitionen er at udvikle forløb, hvor den multisyge patient kan møde op på
hospitalet og blive undersøgt/kontrolleret for alle sine kroniske lidelser den
samme dag. Behandlingen tilrettelægges herefter i fællesskab af de specialister, der har undersøgt patienten. Patienten får dermed alle specialiseringens gevinster plus en samlet, helhedsorienteret behandling. Desuden bliver det lettere og mindre indgribende at være
patient, når undersøgelser og kontroller kan samles på færre dage.
Hospitalets udfordring består i at koordinere forløbene i de forskellige klinikker og sikre et hensigtsmæssigt flow. Dette
aspekt indgår også i Cathrine Bells ph.d.-projekt, som udgår fra Aarhus Universitet og udføres på RH Silkeborg. Titlen
er ”A Multidisciplinary Outpatient Pathway for Multimorbid Patients”.
HE Midt nomineret til pris for digitalisering
Vi kan kun give patienterne den bedste behandling, hvis lyset virker, ventilationen kører, og patientkaldet fungerer. Derfor har HE Midts Servicecenter
de seneste 9 år satset målrettet på en digitalisering af hospitalsenhedens
mange bygninger og installationer for at kunne gennemføre vedligeholdelse,
reparationer og ombygninger så effektivt som muligt. Indsatsen belønnes nu
med en nominering til årets Facility Management Pris.
Servicecentret har i dag digitale modeller af alle hospitalsenhedens 225.000
kvadratmeter – heraf er 125.000 kvadratmeter patientnære bygninger desuden digitaliseret i 3D på de tekniske installationer.
De digitale bygningsmodeller kan bruges til at skabe et hurtigt overblik og til
mere detaljeret planlægning af fremtidige opgaver. På den måde kan man mere effektivt komme i gang med opgaverne
og undgå uventede overraskelser under arbejdet.
Ambitionen er samtidig, at man med en hurtigere og mere præcis reparation eller ombygning kan genere patienter og
klinisk personale mindst muligt i kortest mulig tid.
Der er i alt fem kandidater til Facility Management-prisen, som uddeles til marts af DFM netværk og Boligfonden Kuben.
Læs mere på hjemmesiden.
Teknikere rykker ind i det nye akutcenter
Alt fra ventilationssystemer og automatiske brandalarmer til CO2-målere og

rør til medicinske gasser bliver kigget efter i sømmene, når tre teknikere fra
Servicecentret for tiden har deres daglige gang i det nye akutcenter ved RH
Viborg.
Som de første er Servicecentret nemlig rykket ind i bygningen for at gennemteste og lære de mange nye systemer at kende.
- Det gælder jo om at finde eventuelle fejl og mangler, så vi har mulighed for
at få rettet og tilpasset det hele, så det fungerer optimalt, når patienterne
kommer – og så læger og sygeplejersker kan bruge deres energi på patienterne i stedet for på teknik, forklarer tekniker Rainer Kolinski Hrab.
Og der bliver gået struktureret til værks, fortæller leder af HE Midt Teknik, Johnny Brorson:
- Vi læner os op ad alle de erfaringer, vores kolleger i Aarhus har gjort sig, og så har vi fået hjælp af et eksternt firma
til at udforme detaljerede lister med ting, der skal tjekkes.
Den omfattende indsats handler også om at sikre, at hospitalets Projektafdeling får, hvad der er bestilt og betalt for. At
entreprenørerne har leveret som aftalt. Og at systemerne fungerer som forventet.
Men selv om teknikerne for tiden altså i stort omfang har fokus på at finde de ting, der skal rettes, er de ikke i tvivl
om, at det nye akutcenter bliver godt.
- Vi glæder os rigtig meget til at overtage bygningen og komme i gang med at drive hospital i den, fastslår Johnny
Brorson. Læs mere på www.fremtidensakuthospital.dk
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Viborg Domkantori synger julen ind på RH Viborg
Patienter, pårørende og personale er velkomne, når Viborg Domkantori
torsdag den 20. december synger julen ind på RH Viborg. Lige som tidligere
år vil koret – under ledelse af domorganisk Ejner Nielsen gå rundt til
forskellige afdelinger i løbet af aftenen for at synge julesange og –salmer.
Der synges på følgende etager og afdelinger:
•

Kl. 18.30: Plan 13 ved dagligstuen

•

Kl. 18.45: Plan 11 ved dagligstuen

•

Kl. 19.00: Plan 10 ved dagligstuen

•

Kl. 19.15: Plan 09 ved dagligstuen

•

Kl. 19.30: Plan 07 Hjertesygdomme.

Køkkenet sender ekstra julebag ud til afdelingerne denne dag, så alle har mulighed for at invitere patienter og
pårørende på aftenkaffe.
Glædelig jul og godt nytår fra NYHEDSbrevets redaktion
Du sidder med årets sidste NYHEDSbrev foran dig. NYHEDSbrevet holder juleferie i uge 51 og 52. Det udkommer igen fredag den 4. januar 2019.
I mellemtiden kan du følge med i nyhedsstrømmen på HE Midts intranet eller
på de sociale medier (Facebook, Twitter og LinkedIn).
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