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Trivels- og Ledelsesevaluering viser omsorg for arbejdsmiljø trods forandringer
Generelt er der god trivsel og god ledelse på HE Midts fire hospitaler. Det viser
resultaterne fra TULE (Trivselsundersøgelse- og Ledelsesevaluering). På alle
trivselsspørgsmål ligger HE Midt på eller lidt over gennemsnittet fra de seneste
TULE-resultater i resten af Region Midtjylland.
Resultaterne fra TULE er gået ud til alle afdelinger og centre på HE Midt i denne
uge. 3.011 medarbejdere og ledere har svaret (i alt 79 procent af alle ansatte
på HE Midt).
- Vi er taknemmelige for, at så mange medarbejdere og ledere har prioriteret
tiden til at svare på TULE-undersøgelsen. Det giver et godt grundlag at arbejde
videre med i de kommende dialogmøder mellem ledere og medarbejdere i alle afsnit og klinikker, siger Mette Fjord
Nielsen, sygeplejefaglig direktør på HE Midt.
På spørgsmålet om, hvorvidt man er tilfreds med sit job alt i alt, er gennemsnitsscoren 80 på en skala fra 1 til 100.
Det er det samme resultat som ved sidste TULE-måling i 2017. De bedste afdelinger ligger på 86 ud af 100, mens de
afdelinger, der har mest at arbejde med, ligger på mellem 65 og 75.
- Resultaterne viser i høj grad, at medarbejdere og ledere arbejder sammen om at skabe et godt arbejdsmiljø og trivsel – selv i perioder med store forandringer, som HE Midt netop er gået igennem med mange strukturændringer som
følge regionsrådets budget for 2019. Det er imponerende og giver et stærkt fundament for det daglige arbejde med
patienter og pårørende, siger Mette Fjord Nielsen og fortsætter:
- Det er vigtigt at sige, at der her er tale om gennemsnit på tværs af alle resultaterne. Der er stor variation mellem
noget afdelinger og afsnit, og når vi ser ned i rapporterne er der nogle få steder, hvor der er advarselslamper at se.
Det understreger, hvor vigtigt det er, at der nu følges godt op på resultaterne på de planlagte TULE-dialogmøder i alle
afsnit og klinikker.
Find den fulde rapport for HE Midt i nyhed på intranettet.
Træning sikrer patientsikkerhed i nyt akutcenter

Patientsikkerheden var i fokus, da der tirsdag blev trænet i de nye traumestuer på RH Viborg. Seancen var første led i
en omfattende træningsindsats, som skal sikre, at rammerne i det nye akutcenter er indrettet optimalt – og at alle kan
finde rundt, når patienterne senere på året ankommer til det nye akutcenter.
- Det her handler ikke om at øve faglighed og behandling. I dag øver vi lokaliteter og indretning. Hvor ligger tingene?
Hvor skal jeg stå? Hvordan kommer vi rundt? Hvor henter vi medicin? Alle de ting, som også skal fungere for at vores
dygtige læger, sygeplejersker, serviceassistenter og andre fagfolk kan gøre det, de skal omkring patienten, fortæller
uddannelsesansvarlig Mette Gjødvad Høy fra HR Uddannelse.
Overlæge Tobias Fog-Møller fra Operation og Intensiv er ikke i tvivl om, at træningen er givet godt ud:
- I teorien kunne vi jo bare gå en tur hernede og få fremvist, hvad der ligger i de forskellige skabe og skuffer. Men vi
lærer bedre ved at øve forskellige scenarier igennem og fremtvinge behovet for forskellige remedier, som vi så skal
finde frem undervejs. Læs mere på hjemmesiden

side 1 / 4

Minister indviede verdensnyhed i Viborg
- Det er faktisk lidt af en verdensnyhed.
Sådan lød konklusionen fra leverandører og teknikere,
da energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian
Lilleholt fredag eftermiddag indviede sterilcentralens nye
indlevering og ikke mindst de to nye logistikrobotter.
Robotterne er ifølge leverandøren, KEN Hygiene Systems
A/S, de første af sin art på en sterilcentral – og dermed
også lidt af en verdensnyhed.
- Det er et eksempel, der er værd at efterfølge, sagde
ministeren med henvisning til de mange fordele, sterilcentralen høster ved at integrere ny teknologi og robotter
i det daglige arbejde.
Den nye teknologi vil blandt andet spare medarbejderne
for en del tunge løft og vrid i kroppen, og samtidig vil de
nye arbejdsgange og vaskemaskiner betyde et reduceret vand- og elforbrug i sterilcentralen.
- Og så vil robotterne frigøre kvalificerede hænder til det, de er allerbedst til – både her i sterilcentralen og ude på de
enkelte afdelinger og afsnit, påpegede oversygeplejerske Leni Abrahamsen fra Operation og Intensiv.
Læs mere og se billeder fra indvielsen på hjemmesiden
Finansminister hørte om hjerterehabilitering i Skive og brystklinikken i Viborg
Det var en glad og veloplagt finansminister Kristian Jensen, der ankom til RH
Skive torsdag formiddag for at høre om
hospitalets tværsektorielle samarbejde
om hjerterehabilitering. Ministeren så
og hørte her om, hvordan hospital og
kommune med stor succes arbejder
sammen om genoptræning af hjertepatienter. Det betyder, at langt flere
patienter deltager i genoptræningen, når de kan træne i kommunalt regi tæt på eget hjem.
Senere tog finansministeren turen til RH Viborg, hvor han besøgte brystklinikken. Her blev han vist rundt og hørte om
patienternes udredning, diagnosticering og kirurgisk behandling af brystkræft. Klinikken er den største afdeling i Jylland i forhold til optageområde.
Regionsrådsformand Anders Kühnau deltog også i begge besøg sammen med afdelingsledelser og medarbejdere fra
Hjertesygdomme, Røntgen og Skanning og Mave-, Tarm- og Brystkirurgi.
Ministeren stillede mange spørgsmål undervejs i begge besøg. Dialogen med sundhedspersonalet handlede blandt
andet om samarbejdet med andre enheder, rekruttering og kræftpakkeforløb.
Vandskade på RH Viborg
Alle mand blev kaldt til pumperne, da en vandskade tirsdag morgen blev opdaget på RH Viborg.
Vandskaden skete tidligt tirsdag morgen og skyldes formentlig en læk i en
tilbageløbsventil i det eksisterende hospital.
Herfra er vandet løbet ind i sengecentralen og videre ind i en begrænset del af
det nye akutcenter på etage 1.
Servicecentrets teknikere fik hurtigt slukket for vand og strøm i de berørte
områder, og herefter var opgaven selvsagt at få vandet pumpet væk og rummene tørret godt ud.
Efterfølgende bliver opgaven nu at få et godt overblik over skader på bygninger, teknik og eventuelt medicoteknisk udstyr i eksisterende hospital og det
nye akutcenter.
Ingen patientnære områder blev ramt af vandskaden.
Læs mere på hjemmesiden.
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Specialiseret neurorehabilitering samles i HE Midt 1. april

Foto af RH Lemvig: HE Vest.
Der vil fortsat være specialiseret neurorehabilitering på RH Lemvig efter 1. april. Men organisatorisk bliver funktionen
en del af RH Hammel Neurocenter, som også rummer neurorehabiliteringen på RH Skive. Omlægningen er en del af
budgetforliget, som regionsrådet i Region Midtjylland indgik i september 2018.
Dermed har Region Midtjylland samlet ansvaret for den specialiserede neurorehabilitering efter erhvervet hjerneskade
hos Hospitalsenhed Midt. Med til specialiseret neurorehabilitering hører behandlingen på regionsfunktionsniveau og på
det højt specialiserede niveau. Der vil fortsat være neurorehabilitering på hovedfunktionsniveau på regionens øvrige
hospitaler.
- Vi byder vores nye kolleger i Lemvig hjertelig velkomne som en del af Hammel Neurocenter og glæder os over den
faglige styrke i udvikling, uddannelse og forskning, vi sammen kan sætte i gang, siger ledende overlæge Merete Stubkjær Christensen fra centerledelsen på Hammel Neurocenter.
1. april sker der det, at 6 senge på hovedfunktionsniveau flytter fra RH Lemvig til RH Holstebro. Og modsat flytter 4
senge på regionsfunktionsniveau fra Holstebro til Lemvig. Alt i alt går det nuværende neurorehabiliteringsafsnit N3 i
Lemvig ind i den nye organisation med 13 senge på regionsfunktionsniveau og kommer fremover til at hedde Neurocenter Sengeafsnit 14. Patienterne kommer ikke til at mærke den organisatoriske ændring.
Læs mere om samlingen på intranettet.
Opslag på pårørende: Aktuel behandling, samtykke er ikke nok
I uge 10 fortalte NYHEDSbrevet om, at alle opslag i EPJ fremover tjekkes.
Efter de første ugers kontrol med opslag står det klart, at der har været tvivl
om opslagene på pårørende.
Det er ikke tilladt at lave opslag på sine egne pårørende i EPJ, medmindre
man har dem i aktuel behandling på den afdeling, man er ansat. Et skriftligt
samtykke er ikke tilstrækkeligt.
Fremover vil der kunne blive givet skriftlige advarsler, såfremt man slår op på
sine pårørende uden at have dem i aktuel behandling – også selvom man har
samtykke fra sine pårørende til opslaget.
EPJ er et arbejdsredskab, der er stillet til rådighed i forbindelse med udførelsen af arbejdet for HEM. Såfremt en pårørende er i aktuel behandling i den
afdeling, du er ansat i, er det din leder, der skal vurdere, hvorvidt du skal
forestå behandlingen.
Nu kan du få aflivet en regel eller et dokumentationskrav
Hvis du er stødt på en unødvendig regel eller et tosset dokumentationskrav i
forbindelse med dit arbejde, så er det nu, du har chancen for at få det ændret.
De bedste til at komme med ideer til forenklinger og nye eller forbedrede arbejdsgange er naturligvis dem, der til daglig står med opgaveløsningen.
Hvis du vil have aflivet en unødvendig regel, et tosset dokumentationskrav
eller en overflødig registreringsopgave – eller hvis du har idéer til, hvordan vi
kan løse en opgave på en smartere måde – så er det nu, du skal slå til.
Gå ind på intranetsiden www.ide.rm.dk og beskriv dit forslag. Her kan du også
læse mere om, hvad alle de indsamlede forslag bruges til.
Én ting skal du dog være opmærksom på: Indsamlingen af forslag gælder kun de ting, der ikke umiddelbart kan ændres på lokalt på din arbejdsplads. Der skal altså være tale om en regel eller et dokumentationskrav, som enten er
regionalt eller statsligt bestemt.
Hvis der er lokale regler, som du gerne vil have lavet om, så kan du i stedet gå i dialog med din leder om dem.
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100 buketter tulipaner til patienter på RH Silkeborg

Stemningen var i top, da ansatte på hospitalet i Silkeborg
i tirsdags havde fornøjelsen af at dele 100 buketter tulipaner ud til patienterne. De fik sig en dejlig overraskelse
udover det sædvandlige, og det vakte begejstring hos
både patienter og ansatte.
Blomsterne var en donation fra Fabrikant Mads Clausens
Fond, mens Lions Club Silkeborg stod bag initiativet til at
søge midlerne fra fonden.
Tulipanbuketterne blev delt ud til både indlagte patienter
på deres stuer, og patienter der opholdt sig i hospitalets
ventearealer.
Blomsterne var flankeret af flag med logo fra både Lions
Club og Fabrikant Mads Clausens Fond.
DECT-telefoner i Viborg er ude af drift den 2. april
Ascom DECT-telefonnettet på hospitalet i Viborg slukkes tirsdag den 2. april fra klokken 17.00 – 21.00.
Anlægget skal gennem et serviceeftersyn, som betyder, at de trådløse DECT-telefoner er ude af drift nogle timer tirsdag aften.
Hospitalet aktiverer derfor det beredskab, der går i gang ved planlagt vedligehold af telefonnettet.
Det indebærer, at nød-mobiltelefonerne kommer i brug. Nødmobiltelefoner opbevares og oplades i de enkelte afdelinger.
Serviceeftersynet betyder, at patientkald om aftenen bliver med lyd på gangen i stedet for at gå til DECT-telefonerne.
Bordtelefonerne på det faste telefonnet er ikke omfattet af serviceeftersynet og virker som vanligt.
Under serviceeftersynet skal alarmopkald i Viborg ved hjertestop, traume, “rødt sectio”, dårligt barn og akut medicinsk
team (AMT) gå til Hospitalsvisitationen, mobilnummer
2048 6824 eller 5171 6053.
Under serviceeftersynet vil der komme nogle test kald
på for eksempel: hjertestop, traume, dårligt barn, daglig
testkald med mere.
Beredskabet med nød-mobiltelefonerne afblæses efter
information fra Hospitalsvisitationen cirka klokken 21.00.
Desuden lægger Teknisk Afsnit besked på intranettets
opslagstavle, når eftersynet er slut, og DECT-telefonerne
virker igen.
Har du spørgsmål, eller opstår der problemer i forbindelse
med serviceeftersynet, kan du kontakte Teknisk Afsnit på
telefon 7844 1600 eller 7844 1641.
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