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- Jeg er klar til at flytte NU!

Nyt familiehus ved Hammel Neurocenter indviet

Ansatte fra Mave-, Tarm- og Brystkirurgi gik onsdag eftermiddag på opdagelse 
i deres fremtidige rammer i det nye akutcenter. Besøget var et led i forbere-
delserne til indflytningen og en måde at lære de nye lokaler bedre at kende. 
- Nogle få af os har været her, da det stod helt råt i beton. Ellers har vi kun 
kigget på tegninger, og det er altså bare noget helt andet at se det i virke-
ligheden. Det er meget nemmere at forholde sig til, når man står midt i det, 
fortalte afdelingssygeplejerske Birgitte Rovsing Vingborg. 
Mave-, Tarm- og Brystkirurgi er blandt de første afdelinger til at flytte ind i det 
nye akutcenter. Allerede sidst i maj rykker de ind på kliniketagen på plan 4, og 
senere på året følger så sengeafsnit på plan 7. Derfor blev begge etager stu-
deret grundigt denne onsdag. De lange gange på sengeafsnittene, ensengsstu-
erne med eget bad og toilet, patienternes spisestue, medicinrum, skyllerum, 
undersøgelsesrum og personalerum blev set an og høstede anerkendende ord 
på vejen. 
- Det bliver godt, det her, konstaterede en sygeplejerske og fik hurtigt svar fra 
en kollega:
- Ja, jeg er klar til at flytte NU!

TrygFondens Familiehus Hammel Neurocenter blev onsdag den 16. januar officielt indviet af regionsrådsformand Anders 
Kühnau, der klippede det røde bånd til klapsalver fra patienter, pårørende, personale og gæster. 
H.K.H. Kronprinsessen skulle efter planen have indviet det nye familiehus, men hun blev i sidste øjeblik forhindret på 
grund af problemer med flyet fra København. Indvielsen blev gennemført alligevel, og regionsrådsformand Anders 
Kühnau overtog i stedet Kronprinsessens rolle under besøget.  
Anders Kühnau takkede på hele regionsrådets vegne TrygFonden for, at familiehuset kunne blive en realitet. Og han 
takkede for øvrige donationer og den store arbejdsindsats, der ligger bag det nu færdige familiehus. 
– TrygFondens Familiehus Hammel Neurocenter vil fremadrettet udgøre en midlertidig bolig for en række familier. En 
bolig, hvor der både skal være mulighed for privat ophold og for fællesskab imellem mennesker. Det kræver omsorg 
og nærvær, men også omtanke fra både fagpersoner og frivillige, som skal udgøre husets livsnerve, sagde Bente Dam, 
oversygeplejerske og medlem af centerledelsen på Hammel Neurocenter og fortsatte: 
– Gennem etablering af familiehuset er der skabt nogle helt nye unikke fysiske rammer, som skal danne basis for et 
fremtidssikret behandlingsforløb for børn og unge og deres familier. Undervejs i hele planlægnings- og byggeperioden 
har der været nedsat brugergrupper, og huset er bygget ud fra familiernes behov, ønsker og forventninger til både 
stemning og funktionalitet.
Se flere billeder fra indvielsen og læs mere om familiehuset i nyhed på hjemmesiden. 

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2019/nyt-familiehus-ved-hammel-neurocenter-indviet/
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Ny traume-manual og beredskabsplan for storulykker

Opdatering lukker MidtEPJ i 12 timer søndag den 3. februar

Landspatientregistret (LPR) synger på sidste vers i version 2. Version 3 går i 
luften i Region Midtjylland den 2.-3. februar – og med den et nyt princip for 
indberetning. Alle patientkontakter skal nu registreres i sygdomsforløb, og det 
har nødvendiggjort et redesign af MidtEPJ. Brugerne af MidtEPJ kommer til at 
registrere på en ændret måde, og de vil møde nye funktionaliteter og skærm-
billeder.
Den redesignede MidtEPJ installeres søndag den 3. februar. Systemtiden 
strækker sig over 12 timer fra klokken 00.00 til klokken 12.00. Her er det ikke 
muligt at registrere i MidtEPJ. Dog giver OpslagsEPJ læsemulighed, ligesom 
diktering i Speechmax (Stand Alone) er tilgængelig. Al dokumentation under 
systemtiden må foregå på papir – og efterregistreres, når systemet kører igen.
- På HE Midt har vi haft en omfattende undervisningsindsats med knap 75 seancer i løbet af januar. Alle lægesekretæ-
rer er blevet oplært hands on, og alle afdelinger og centre har udpeget nøglepersoner med ansvar for support og im-
plementering lokalt. De kliniske afdelinger og centre har ekstra bemanding på dagen, så alt i alt føler vi os godt rustet 
til overgangen, siger chef for Sundheds-It, Keld Bolby.
Han tilføjer, at Sundheds-It er maksimalt bemandet under ”udrulningen” og i dagene derpå. 
I tvivlstilfælde bør hjælp i første omgang hentes hos en lægesekretær i afdelingen. Sundheds-It står klar, hvis afdelin-
gens nøgleperson ikke kan løse problemet. 
På intranettet kan du læse mere og finde links til mere information og en FAQ-side.

1. februar får HE Midt ny traume-manual og ny indsatsplan/beredskabsplan for storulykker. Dette 
sker, fordi der i Region Midtjylland er fokus på, at alle beredskabsplaner er opbygget på samme 
måde og er lette at finde i e-Dok. Dette er særlig vigtigt for de medarbejdere, der arbejder på 
tværs af hospitaler.
Ud over selve formen adskiller den nye beredskabsplan for storulykker sig ved, at det fremover 
er bagvagten i Operation og Intensiv, der er leder af beredskabet ved en storulykke, da de blandt 
andet er vant til at kommunikere med eksterne samarbejdsparter via SINE-radio med videre. Bag-
vagten i Ortopædkirurgi er fortsat traume-teamleder ved traumekald, og opgaverne er tydeliggjort i den nye traume-
manual.
Traume-manualen anvendes, når der ankommer maksimalt 6 kvæstede, heraf højest 2 hårdt tilskadekomne. Ved større 
ulykker med flere kvæstede og hårdt tilskadekomne iværksættes beredskabsplanen for storulykker. I første omgang 
som en opskalering med to traumehold, mens der ved en hændelse med flere end 10 kvæstede, heraf flere end 5 hårdt 
tilskadekomne, iværksættes en beredskabsorganisation med krisestab, større indtag af personale med videre.
De nye retningslinjer vil blive lagt i e-Dok ved udgangen af januar 2019. Senere i foråret vil der også komme nye be-
redskabsplaner for brand, forsyningssvigt, evakuering med videre. 

Regeringens forslag til sundhedsreform – find det her

”Patienten først – nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder” er titlen på 
en 44 siders pjece, hvor regeringen præsenterer sit forslag til sundhedsreform. Udspil-
let blev offentliggjort i onsdags. Statsminister Lars Løkke Rasmussen oplyste her, at 
regeringen går efter at få en politisk aftale inden et valg. Lovgivning vil blive gennem-
ført i næste folketingsperiode, hvis der er politisk flertal for planen efter et valg.
Du kan hente pjecen her. 
På side 26 kan du se, hvordan regeringen foreslår, at sundhedsvæsenet skal organi-
seres.
På side 39 kan du se, hvordan regeringen foreslår, at regionernes opgaver inden for 
eksempelvis regional udvikling og socialområdet placeres.
I Region Midtjylland holder konstitueret regionsdirektør Christian Boel, koncerndi-
rektør Ole Thomsen og regionsrådsformand Anders Kühnau informationsmøde for 
regionens ansatte om regeringens sundhedsudspil og dets betydning for regionens 
opgaver. Mødet holdes fredag den 18. januar klokken 8.30 i regionsrådssalen i Vi-
borg. Mødet live-streames og bliver efterfølgende tilgængeligt i en video på Koncern Intra.

http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2019/opdatering-lukker-midtepj-i-12-timer-sondag-den-3.-februar/
https://www.regeringen.dk/nyheder/sundhedsreform/
http://intranet.rm.dk/
https://www.regeringen.dk/nyheder/sundhedsreform/
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Første afdeling flytter i nybyggeri

Midlertidig ledelse af Servicecentret på plads

I løbet af foråret opslås den øverste stilling som chef for Ser-
vicecentret på HE Midt. Mens stillingen er vakant, varetager 
Anette Tolstrup og René Kjellerup den daglige ledelse af Ser-
vicecentret. Hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen involverer 
sig tillige mere i de strategiske ledelsesopgaver i centret i vakan-
ceperioden.
Anette Tolstrup er til daglig afsnitsleder af Servicecentrets sekre-
tariat, informationerne samt Indløb og Logistik. René Kjellerup er 
afsnitsleder for Byggeri og Ejendomme.
Anette Tolstrup og René Kjellerup får i perioden funktion som 
ledelseskoordinatorer. Deres primære opgaver er blandt andet 
at varetage forbindelsen mellem Servicecentrets ledergruppe og 
afdelings- og centerledelser samt hospitalsledelsen. Blandt opga-
verne er også er sikre koordination mellem de forskellige afsnit i Servicecentret inden for teknik og service. Servicecen-
tret har cirka 500 medarbejdere.
HE Midt overtog i efteråret ansvaret for MidtTransport, som står for al gods- og personaletransport mellem Region 
Midtjyllands hospitaler og andre institutioner. I perioden, hvor HE Midt skal tilrettelægge driften af MidtTransport, vil 
seniorkonsulent Per Grønbech varetage det overordnede ledelsesansvar for MidtTransport. Per Grønbech er til daglig 
seniorkonsulent i Region Midtjyllands afdeling Indkøb og Medicoteknik.

Projektafdelingen er som den første afdeling flyttet ind i det nye akutcenter ved RH Viborg. Fra plan 7 skal afdelingen 
nu sikre, at sidste del af byggeprojektet forløber så godt som muligt.
- Vi ved fra erfaringer andre steder i landet, at en god og tæt styring af den afsluttende fase er helt afgørende for at 
kunne holde tidsplanen og levere et godt byggeri. Derfor rykker vi tættere på. Samtidig har vi selv overtaget bygge-
ledelsen, så vi har brug for at være til stede på byggepladsen på et helt andet niveau end tidligere, siger projektchef 
Jeppe Juul Hansen.
Et hold medarbejdere fra Servicecentret og nogle få eksterne rådgivere er desuden flyttet ind på plan 7 i det eksi-
sterende hospital, så der skabes de bedste rammer for et godt samarbejde om færdiggørelse, test og overlevering til 
driften. 
Projektafdelingens flytning betyder, at afdelingen også er den første til at smage sin egen medicin, inden den bliver delt 
ud til de øvrige afdelinger.
- Vi får lige tjekket vores flytteprocedurer igennem, og hvis der skulle være uventede problemer med varme eller venti-
lation i nybyggeriet, så har vi et ret stærkt incitament til at få det fikset hurtigt, siger Jeppe Juul Hansen med et glimt i 
øjet.


