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Hospitalsenhed Midt

NYHEDSbrev

Fælles sundhedsvisitation forebygger indlæggelser blandt ældre

Besparelser i HE Midt – status på processen

uge 44 • den 2. november 2018

Alle afdelinger og centre i HE Midt er berørt af de bespa-
relser, der skal gennemføres i budgettet for 2019. Der er 
to typer af besparelser: Dem, der kommer fra regionsrå-
dets budget for 2019 for hele Region Midtjylland (struk-
turændringer), og dem, der er interne i HE Midt for at få 
enderne til at mødes i 2019. Se mere på intra om, hvad 
der ligger i de to typer af besparelser. 
- Afdelinger og centre arbejder intensivt for at klarlægge 
konsekvenserne af besparelserne, og de lokale sparepla-
ner bliver tilrettelagt, så de påvirker både patienter og 
personale mindst muligt. Men både strukturændringer og 
HE Midts interne besparelse vil medføre, at stillinger 
bliver nedlagt, og at der er medarbejdere og ledere, som bliver indstillet til afsked eller omplacering, siger Thomas 
Balle, konstitueret hospitalsdirektør.
I strukturændringerne mangler der endnu falde aftaler på plads om, hvordan nogle af ændringer skal gennemføres i 
praksis. Derfor foregår både LMU-drøftelser og samtaler om afskedigelse og omplacering henover de næste uger og i 
forskellige uger fra afdeling til afdeling. 
- Vi samarbejder tæt med de andre hospitaler i Region Midtjylland for at få de sidste aftaler på plads, så vi kender de 
konkrete konsekvenser i HE Midt. Det er fortsat vores mål, at alle samtaler om afskedigelser og omplacering er gen-
nemført senest den 14. november, siger Thomas Balle Kristensen og fortsætter:
- Fra hospitalsledelsen vil gerne sige stor tak til medarbejdere og ledere, som alle arbejder konstruktivt videre, selvom 
vi står i en vanskelig situation. HE Midt har et fantastisk personale, og vi har stor tillid til, at vi sammen kan finde en 
vej gennem de ændringer, som følger af besparelserne – nye patientforløb, nye samarbejdsflader og opgaver, som skal 
løses anderledes eller falder helt bort fra 2019. 

Skive Kommune og HE Midt var tophistorie i TV-avisen 
fredag den 26. oktober. Skive Kommune er nemlig den 
kommune, der er bedst i landet til at forebygge akutte 
indlæggelser for borgere over 65 år. Viborg Kommune 
er 4. bedste af landets 98 kommuner.
De to kommuner fremhæver selv, at HE Midts hospi-
talsvisitation gør en stor forskel. Kommunernes akut-
sygeplejersker og hjemmeplejen samt praktiserende 
læger kan ringe til hospitalsvisitationen og via den vej 
få sparring fra speciallæger på HE Midt. Kommuner og 
praksis kan også booke subakutte tider, så 
indlæggelse ikke er nødvendig.
Skive Kommune fortæller, at det har nedbragt antallet 
af unødige indlæggelse af ældre borgere med 19 procent.
- Vi skaber bedre forløb for borgerne, og der er rigtig mange af disse borgere, som ikke ønsker at blive indlagt. Vi er 
stolte af, at vores tre kommuner er gode på dette felt, og at vi sammen kan gøre en forskel med visitationen, siger 
Trine Agerskov, oversygeplejerske, Akutafdelingen.
Se mere i TV-avisen. Med Region Midtjyllands budget for 2019 er der afsat midler til, at hospitalsvisitationerne på 
regionens øvrige hospitaler kan udvikles efter inspiration fra visitationen på HE Midt.

http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2018/besparelser-i-he-midt--status-pa-processen/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2018/besparelser-i-he-midt--status-pa-processen/
https://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen/tv-avisen-21/tv-avisen-2018-10-26-20-59#!/05:05
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Yngre læger lærer ultralyd
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Patienterne får hurtigere udredning og behandling. Hospitalet får en mere smi-
dig drift. Og de yngre læger får mulighed for diagnostisk tilfredsstillelse og et 
ekstra punkt på CV’et.
Fordelene er til at få øje på, når RH Viborg fremover tilbyder yngre læger på 
Akutafdelingen et kursus i ultralydsskanning. 
- Først og fremmest er det en fordel for patienterne, at flere læger kan gen-
nemføre en ultralydsskanning. Det betyder blandt andet, at en yngre læge 
hurtigere kan få be- eller afkræftet en mistanke om eksempelvis galdesten, så 
patienten hurtigere kan få den rette behandling, forklarer introduktionslæge på 
Operation og Intensiv Simon Kok Jensen, som sammen med akutlæge Thomas 
Nielsen er klar til at lære de yngre kolleger op i teknikken. 
Ud over at gavne patienterne vil det også aflaste hospitalets anæstesilæger, 
hvis de yngre læger eksempelvis selv kan skanne efter en egnet åre, når de 
skal anlægge et venekateter til drop. Læs mere om tiltaget på intranettet.

Reservelæge Mari Østergaard er en af 
de yngre læger, som Thomas Nielsen 
og Simon Kok Jensen har lært op i 
brugen af ultralyd.

Fotogalleri: Kig indenfor i det nye akutcenter

Medicinrum står klar med hylder og skabe, ambulancehallen har fået porte ud mod Gl. Århusvej/Ll. Sct. Mikkels Gade, 
og i forhallen svæver trappen hele vejen op i det tre etager høje rum. 
Byggepladsen for det nye akutcenter er for alvor ved at forvandle sig til noget, der ligner et rigtigt hospital. Klik dig ind 
på www.fremtidensakuthospital.dk hvor du lige nu finder et nyt fotogalleri med billeder fra det nye akutcenter. 
Om en måneds tid overtager hospitalet bygningen i forbindelse med den såkaldte AB92-aflevering, og herefter begyn-
der opgaven med at få monteret, installeret og gennemtestet udstyr og systemer. 
- Afleveringsforretningen er en af de helt store milepæle i et byggeri. Det betyder, at vi så er færdige med selve byg-
geriet og overtager bygning fra håndværkerne. Men det betyder ikke, at vi dermed også er klar til at flytte ind dagen 
efter. For efter afleveringen følger den store og meget tidskrævende opgave med at få bygningen forvandlet til et ho-
spital – med de systemer og det udstyr, det nu engang kræver, fortæller projektchef Jeppe Juul Hansen. 
Planen er fortsat, at de første kliniske afdelinger flytter ind og tager imod første patient i det nye akutcenter medio 
2019. En mere detaljeret oversigt over rækkefølgen af indflytningerne meldes bredt ud i næste uge, når Projektafdelin-
gen er færdig med sin rundtur til de afdelinger, der skal flytte. 

Kan vi samarbejde om fælles patientinformation? Det er det drivende spørgs-
mål bag seks prøvehandlinger, som kører netop nu i alle regionens hospitals-
enheder. HE Midt er tovholder på en prøvehandling om fasteinformation, men 
deltager også i prøvehandlinger om neonatal-, brystkræft- og kvindekirurgi 
information.
Med HE Midt som frontløber vedtog regionen sidste år et nyt koncept for pa-
tientinformation, der betyder, at alle pjecer og PDF’er nu digitaliseres og opret-
tes på brugervenlige hjemmeside. 
En af fordelene ved at bytte pjecer og PDF’er ud med hjemmesider er, at det i højere grad vil blive muligt for regionens 
hospitaler at dele indhold på tværs af matrikler. Hvis indhold om patientforløb, der går igen på de forskellige hospita-
ler, kan deles og genbruges, kan der potentielt spares både tid og ressourcer. Koncernledelsen har besluttet, at dette 
potentiale skal udforskes.
- De seks prøvehandlinger i fælles skriftlig patientinformation skal nu vise, om vi kan samarbejde om information ved-
rørende et givent patientforløb, sammen med kolleger fra bestemte specialer, på tværs af hospitalerne – uanset hvilket 
hospital forløbet foregår på, fortæller kommunikations- og sekretariatschef Kristine Stange. 

Er patientinformation en fælles sag?

http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2018/yngre-lager-larer-ultralyd/ 
http://www.hospitalsbyggeri-viborg.rm.dk/nyheder/nyheder/2018/fotogalleri-kig-indenfor-i-det-nye-akutcenter/ 
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2018/fremtidens-patientinformation-pa-he-midt-bliver-digital/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2018/fremtidens-patientinformation-pa-he-midt-bliver-digital/
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Ændringer i hjertestopholdets dækningsområde udskydes

Den 25. oktober annoncerede Hjertestopudvalget på RH Viborg, at der fra 1. november sker 
ændringer i hjertestopholdenes dækningsområde på RH Viborg.
Ændringen er dog udskudt, da der er brug for yderligere høring om ændringen, før den 
reviderede hjertestopretningslinje kan træde i kraft.
Ændringen var beskrevet i nyheden her, men er således indtil videre udskudt.

Nyt sortiment af linned kræver tilvænning og justeringer

RH Viborg og RH Skive skiftede i sommer leverandør og fik nyt regionalt 
bestemt sortiment. Det nye udvalg af linned udgør et smallere sortiment end 
tidligere. 
En af ændringerne er, at et lagen nu er foldet anderledes end hidtil. Det 
betyder, at nogle ansatte har problemer med at folde lagenet ud, når de skal 
have det på sengene. Nogle begynder derfor at ryste lagenet, og det resul-
terer i, at det ofte kommer ned og rører gulvet. I en ny video kan du se, 
hvordan man folder lagenet ud, så det ikke rører gulvet. 
Nogle tøjkategorier ser i dag anderledes ud, end de gjorde tidligere. For 
eksempel har det nye tøj til patienter med fraktur nu lange ærmer, og der 
mangler patientbusker i en stor størrelse og til bariatriske patienter i det nye sortiment. Der bliver derfor arbejdet på at 
udvide sortimentet med frakturtøj med korte arme og patientbukser i større størrelser. 
Trådvognene fra den nye leverandør er også under udvikling, så de bliver lettere at håndtere. 
Har du spørgsmål eller kommentarer til det nye sortiment af linned, er du altid velkommen til at kontakte HE Midts 
servicekonsulent Hanne Louring (hanne.louring@midt.rm.dk/611 42521). 

Nu kan børnene i Børn og Unge lege med en vaskeægte helt

Inaktivitet, ensomhed og ventetid er hverdag for mange indlagte patienter. Derfor skal Børneulykkesfondens initiativ, 
Legeheltene, nu skabe mere leg og bevægelse i Børn og Unge på RH Viborg.  
Legeheltene fokuserer på at stimulere og udvikle børnenes motorik gennem bevægelsesaktiviteter tilpasset det enkelte 
barn, så alle børn kan være med. Derfor afholder Legeheltene bevægelsesaktiviteter på fællesarealerne om formidda-
gen og besøger børn, der ikke kan forlade hospitalssengen, på deres stue om eftermiddagen. 
Den nye Legehelt på RH Viborg er uddannet fysioterapeut og hedder Stefanie.  
- Som Legehelt forsøger jeg at gøre indlagte børn mere aktive. Jeg forsøger at bringe leg og glæde ind i børnenes 
hverdag i form af nogle lege, som børnene i forvejen kender fra deres hverdag uden for sygehuset. Det giver børnene 
et frirum fra sygdommen. Jeg oplever, at mange af børnene rigtig gerne vil lege, men forældre og børn mangler idéer 
til, hvordan man også kan have det sjovt under en indlæggelse. Det hjælper jeg dem med,” siger Stefanie. 
- Vi sætter stor pris på, at Legeheltene vil komme og sprede glæde og adspredelse hos vores indlagte børn. Det giver 
børnene mulighed for at få et afbræk under deres indlæggelse, fordi Legeheltene kan skabe glæde og grin igennem 
leg. Samtidig ved vi, at det gavner børnene at komme ud af sengene og røre sig fysisk, mens de er indlagt. Så Lege-
heltene er et fantastisk tilbud, vi er glade for nu at kunne give vores indlagte børn, siger afdelingssygeplejerske Dorthe 
Goul Pedersen fra Børn og Unge.

http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2018/andring-i-hjertestopteamets-ansvarsomrade-pa-rh-viborg/
https://region-midtjylland.23video.com/secret/37007379/d69fc3cb273ed6858c11b369d7bae719
https://region-midtjylland.23video.com/secret/37007379/d69fc3cb273ed6858c11b369d7bae719
mailto:hanne.louring%40midt.rm.dk%20?subject=

