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Mette Fjord Nielsen: ”Vi får tingene til at lade sig gøre – sammen”
I dag tiltræder HE Midts nye sygeplejefaglige direktør, Mette Fjord Nielsen. Mette har
hidtil været oversygeplejerske i Center for Planlagt Kirurgi på RH Silkeborg. NYHEDSbrevet har derfor stillet den nye direktør et par hurtige spørgsmål om det nye job.
Hvorfor vil du gerne være sygeplejefaglig direktør på HE Midt?
HE Midt er en meget veldrevet hospitalsenhed - ja, Danmarks bedste faktisk - og går
foran med nye tiltag og lidt utraditionelle løsninger for at kunne arbejde på patientens
præmisser. HE Midt forbedrer og forfiner løsningerne, og der er meget flotte resultater i
det tværsektorielle – og jeg glæder mig meget til at samarbejde med HE Midts dygtige
og dedikerede medarbejdere og gode ledergruppe.
Hvordan kan vi mærke, at vi har fået dig som sygeplejefaglig direktør?
Jeg er meget ydmyg over for at træde ind i stillingen efter en dygtig forgænger, som
har udfyldt stillingen fantastisk flot i mange år. Men jeg mener også, at jeg kommer
rustet med de mange års ledererfaring og resultater, jeg har i rygsækken, og jeg tager
HE Midt-kulturen med ind i hospitalsledelsen. Jeg tror, mine tidligere kolleger vil kalde min lederstil åben, og jeg går i
dialog. Derfor er jeg vant til, at vi kan få ting til at lade sig gøre, hvis vi bare gør det sammen.
Hvor skal HE Midt bevæge sig hen i de kommende år?
Samarbejdet med kommunerne og praktiserende læger – HE Midts adelsmærke – skal styrkes endnu mere, for eksempel
med en styrket forskning inden for de forløb, vi har på tværs af sektorer, så vi kan blive klogere på, hvad der virker bedst.
Vi skal også have en klar plan for rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker og øvrige faggrupper, og vi skal arbejde systematisk med forbedring ud fra anerkendte forbedringsmodeller.
Sidst, men ikke mindst, har vi løftet det potentiale, der ligger i endnu tættere samarbejde mellem HE Midts afdelinger
og centre, og vi har i fællesskab skabt tydelige resultater til gavn for patienterne gennem dette samarbejde.
Læs mere om Mette Fjord Nielsen på hjemmesiden.
Afdelingsledelse på plads på Kirurgi pr. 1. april
Med Region Midtjyllands budget 2019 får RH Viborg to afdelinger færre end i
dag. I januar fusionerede Urinvejskirurgi på RH Viborg med Urinvejskirurgi i
Holstebro, som nu driver Urinvejskirurgisk Klinik i Viborg. Karkirurgi bliver fra 1.
april en del af Mave-, Tarm- og Brystkirurgi, som samtidig skifter navn til Kirurgi.
Den nye afdelingsledelse på Kirurgi bliver oversygeplejerske Helle Skytte Andersen og ledende overlæge Einar Pahle. Franz von Jessen, der i dag er ledende overlæge på Karkirurgi, bliver ny specialeansvarlig overlæge for karkirurgien
i den samlede afdeling. Ledende overlæge på Urinvejskirurgi, Tamás Barsi, er
fratrådt sin stilling på RH Viborg.
- Fra hospitalsledelsen er vi glade for, at Einar og Helle vil varetage den samlede afdelingsledelse på Kirurgi fra 1. april.
Samtidig siger vi en stor tak til Franz og Tamás for deres indsats som ledende overlæge og glæder os over, at vi fortsat
har mulighed for at samarbejde med Franz som central nøgleperson inden for HE Midts karkirurgi, siger lægefaglig
direktør Claus Brøckner Nielsen.
Der har på det sidste været debat om budgetbeslutningen om at lukke Karkirurgi som selvstændig afdeling på RH Viborg.
- Forandringerne kan betyde utryghed og usikkerhed, men vi vil gerne understrege, at vi har indgået konkrete samarbejdsaftaler med Aarhus Universitetshospital om opgavedelingen. Aftalerne sikrer, at karkirurgien også fremover bliver
varetaget på faglig forsvarlig vis med høj kvalitet og et stadigt højt ambitionsniveau på RH Viborg, slutter Claus Brøckner Nielsen.
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Afregning af tjenestekørsel på HE Midt overgår til app-løsning
Alle ansatte, der kører i arbejdstiden, skal fra 1. marts registrere deres tjenestekørsel og udlæg i forbindelse med møder via en ny app. App’en kan bruges
på smartphone og tablet. Find vejledning om installation og brug af app’en i
nyhed på intra.
Ansatte, der ikke har mulighed for at afregne tjenestekørsel på smartphone eller tablet, skal gøre det via økonomisystemet ØS Indsigt.
En tjenestekørsel er eksempelvis kørslen mellem HE Midts matrikler, når en
ansat skal fra et hospital til et andet i løbet af en vagt eller i forbindelse med et
møde.
Kørsel til kurser, konferencer, temadage og lignende er ikke tjenestekørsel og skal derfor ikke afregnes via app’en. Kørsel, der skal betales af en forskningskonto, skal heller ikke afregnes via app’en. Afregning af det skal ske som hidtil.
Alle afdelings- og centerledelser vil blive kontaktet af deres økonomikonsulent om den nye registrering af tjenestekørsel.
Der er mulighed for at få undervisning i app’en til en række workshops mandag den 11. marts 2019 klokken 10, 11, 13
og 14 i mødelokale 22 på RH Viborg. Tidspunkt for undervisning i Silkeborg og Skive meldes ud senere.
Undervisning i ØS Indsigt aftales med afdelingens økonomikonsulent.
Find kontaktoplysninger til Økonomi & Plan på hjemmesiden.
Søg midler fra Den Regionale Internationaliseringspulje
Du kan nu søge om midler til studieophold fra Den Regionale Internationaliseringspulje. Der er frist for ansøgninger den 13. maj og 22. august 2019.
Der bliver uddelt puljemidler fra Det Regionale Internationaliseringsråd to
gange om året til blandt andet studieophold af kortere eller længere varighed
på udenlandske universitetshospitaler. Deciderede forskningsprojekter kan
ikke påregne støtte.
Der er regionalt afsat 1,5 millioner kroner i puljen i 2019.
Læs mere om betingelserne for at søge midler i forretningsordenen og find
ansøgningsskemaet på Region Midtjyllands hjemmeside.
Regninger for tolkning på vej til patienterne
Folketinget har besluttet regler for gebyr ved tolkning. Reglerne betyder, at
patienter, der har boet i Danmark i mere end 3 år og har behov for tolkebistand, skal betale et gebyr for tolkningen. Det er dog ikke alle patienter, der
skal betale gebyr.
Region Midtjylland har 21. februar 2019 sendt denne information om administration af reglerne ud til hospitalerne:
Region Midtjylland begynder snart at sende regninger til patienter, som har
haft brug for tolk i forbindelse med et besøg hos lægen eller behandling på
hospitalet, og som har haft bopæl i Danmark i mere end tre år. Patienterne har
dog mulighed for at blive fritaget fra gebyr efter en lægefaglig vurdering.
Patienter, som har brug for tolk i forbindelse med deres behandling på hospitalet eller hos den praktiserende læge, skal
fremover betale gebyr for tolkeydelsen, hvis de har boet i Danmark i mere end tre år og ikke er omfattet af reglerne
om undtagelse. I løbet af de kommende dage begynder Koncernøkonomi at sende de første regninger af sted.
Læs mere om regninger for tolkning i nyhed på intranettet.
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