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Sjov udfordring at arbejde med afføring

Fire ansatte fra Børn og Unge oplevede forleden, at det rent faktisk kan være sjovt og inspirerende at arbejde med afføring. Anledningen var Region Midtjyllands første ”miniHACHATHON”, hvor Børn og Unge var udvalgt til at komme med
en relevant problemstilling, som kreative virksomheder og uddannelsesinstitutioner så skulle give en løsning på.
Problemstillingen var, hvordan man kan hjælpe børn og unge, der har afføringsproblemer, med at føre dagbog om
deres afføring.
- Vi oplever, at flere og flere børn og unge kommer ind til os med afføringsproblemer. Derfor har vi brug for at sætte
fokus på problemet og møde de unge og deres familier, der hvor de er. De har brug for hjælp til, hvordan de kan undgå
at få forstoppelse, og her kan digitale løsninger være med til at hjælpe, siger Marianne Eg, forskningssygeplejerske fra
Børn og Unge, der deltog i arrangementet sammen med sygeplejerske Benjamin Overvad, afdelingssygeplejerske
Dorthe Goul og læge Iben Møller Jønsson fra Børn og Unge.
Vinderen af regionens miniHACKATHON blev en app-løsning, der har fået navnet ”Tele-poop”. Idéen med app’en er, at
de unge kan have den på deres mobiltelefon, som de kan tage med på toilettet på skolen eksempelvis. På den måde
kan de registrere data om deres afføring, mens de er alene på toilettet, så andre ikke opdager det.
Børn og Unge skal nu i gang med at undersøge, om afdelingen kan søge fondsmidler, så den kan gå videre med vinderforslaget og købe app’en, der er udviklet af tre personer fra henholdsvis virksomheden Cadpeople og VIA University
College. Læs mere om app’en Tele-poop på hjemmesiden.
Ny fælles operationsgang og dagkirurgi på RH Silkeborg
Ombygning af ny fælles operationsgang og dagkirurgi på
RH Silkeborg er netop sat i gang. Byggeriet foregår i tre
faser. I fase 1 ombygges et tidligere sengeafsnit til ny fælles
modtagelse til operation, opvågning og personalefaciliteter.
I fase 2 og 3 bygges nuværende operationsstuer om, og
der bygges en ekstra operationsstue, så Center for Planlagt
Kirurgi kan udvide antallet af operationer. Ombygningen
forventes at stå færdig i sommeren 2020.
- Vi kan bruge alle operationsstuer og faciliteter bedre og
lave de bedst mulige forløb ved at samle funktionerne i ét
afsnit. Det giver samtidig personalet lettere adgang til at
dele viden i dagligdagen på tværs af operationsgang og
dagkirurgi, forklarer afdelingssygeplejerske Lotte Niebur fra
Center for Planlagt Kirurgi.
Frem til efteråret 2019 vil bygning 5, etage 2, være afspærret, og der vil ikke være adgang eller gennemgang for
personale eller patienter.
Servicecenteret vil i dialog med afsnit og klinikker på RH Silkeborg planlægge arbejdet, så det generer den daglige drift
så lidt som muligt, men det kan ikke undgås, at afspærringerne vil være til gene i dagligdagen.
Læs mere på hjemmesiden.
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Maria Brinck Krog er ny oversygeplejerske i Center for Planlagt Kirurgi
Maria Brinck Krog bliver ny oversygeplejerske på Center for Planlagt Kirurgi på
RH Silkeborg.
- Center for Planlagt Kirurgi er et helt særligt center med stor innovation og
nogle af de mest effektive ortopædkirurgiske forløb i Danmark. Centeret har
en stærk udviklings- og forskningsaktivitet og et meget engageret personale.
Jeg glæder mig meget til at være med til at fortsætte den gode gænge, som
centeret er inde i, siger Maria Brinck Krog.
Maria Brinck Krog har tidligere været både afdelingssygeplejerske og oversygeplejerske på RH Silkeborg. Siden 2011 har Maria Brinck Krog været oversygeplejerske på Børn og Unge og siden 2014 også på Kvindesygdomme og Fødsler
på RH Viborg.
- Jeg har været utrolig glad for at samarbejde med ledelseskolleger og medarbejdere på Børn og Unge og Kvindesygdomme og Fødsler. Begge afdelinger er succesfulde, og personale og ledergrupper kan bære dem stærkt videre. Derfor
har jeg nu grebet chancen for at blive en del af et af HE Midts allerstørste og mest innovative centre, forklarer Maria
Brinck Krog.
Læs mere på hjemmesiden.
Kirurgiske specialer samles i én afdeling
- Vi vil gerne være kendt som en afdeling, der tør tænke nyt og udvikle nye
metoder og behandlinger inden for de enkelte specialer.
Sådan lyder budskabet fra ledende overlæge Einar Pahle i forbindelse med
oprettelsen af Kirurgi, der samler Karkirurgi og Mave-, Tarm- og Brystkirurgi i
én fælles afdeling.
Den nye afdeling rummer i alt tre sengesafsnit for henholdsvis karkirurgi,
mave-/brystkirurgi og tarmkirurgi, ligesom den favner Brystklinik, Mave- og
Tarmkirurgisk Klinik, Stomi-Klinik, Karkirurgisk Klinik og Sårcenter på RH Viborg samt det lægelige ansvar for behandlingen i Klinik for Åreknuder på RH
Silkeborg. Hertil kommer de forskningsmæssige aktiviteter inden for karkirurgi og mave-, tarm- og brystkirurgi.
Hovedparten af afdelingens aktiviteter er samlet i Viborg, hvor også afdelingsledelsen er placeret.
Oversygeplejerske Helle Skytte lægger ikke skjul på, at de to fusionerede afdelinger på en række fronter er forskellige
– både i forhold til opgaver, patienter og kultur. Fælles for alle medarbejdere er til gengæld et ønske om at give patienterne den bedst mulige behandling inden for de ”bløde” kirurgiske specialer.
Læs mere på hjemmesiden.
Træning giver træning for alle
Alle er ”ny i arbejde”, når det nye akutcenter i Viborg tages i brug. Derfor giver det god mening at træne i de nye
omgivelser, så alle kan finde rundt. Det er indgangsvinklen, når Operation og Intensiv de kommende måneder træner
arbejdsgange og procedurer forud for indflytningen i det nye akutcenter.
- Jo bedre, vi har trænet det – jo bedre kan vi gøre det i virkeligheden, fortæller Sanne Andersen, der er uddannelsesansvarlig i Operation og Intensiv og koordinerer den omfattende træning og simulation.
Hun er helt med på, at læger og sygeplejersker er vant til at skifte arbejde, afdeling og hospital og snildt kan udøve
deres fag på en ny matrikel. Men i forbindelse med indflytningen i nybyggeriet forholder det sig alligevel anderledes, påpeger hun.
- For her er alle nye. Så hvis jeg ikke kan finde rundt eller
ved, hvor udstyret ligger, så kan mine kolleger formentlig
heller ikke – for de er jo lige så meget på udebane. Og
det gør altså noget ved stolte fagfolk, hvis de pludselig
ikke kan udøve deres fag med samme sikkerhed som
normalt, fordi rammerne har ændret sig. Derfor skal vi
sørge for at få trænet grundigt, så alle kan føle sig trygge
– både medarbejderne og patienterne, mener Sanne
Andersen.
På intranettet kan du læse mere og finde gode råd om
træning og simulation.
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Røntgen og Skanning og Ortopædkirurgi på RH Viborg skal have ny oversygeplejerske
Birgitte Egholm Jacobsen, oversygeplejerske i Røntgen og Skanning samt Ortopædkirurgi, har valgt at opsige sin stilling med udgangen af maj. HE Midt skal
dermed på jagt efter en ny oversygeplejerske til de to afdelinger.
Birgitte Egholm Jacobsen har valgt at stoppe som oversygeplejerske på HE
Midt, fordi hun har fået nyt job som oversygeplejerske i afdelingen Neurologi
og Fysio-ergoterapi i HE Vest.
- Det er med stor beklagelse, at vi har modtaget Birgittes opsigelse. Birgitte
har ydet en flot indsats i HE Midt, både inden for det ortopædkirurgiske som
det radiologiske speciale, samt med mange tværgående opgaver – senest som
aktiv i ”Patientforløb på tværs i nye rammer” og som klinisk brugerkoordinator
i forbindelse med udflytning til det nye akutcenter. Vi ønsker Birgitte alt mulig
held og lykke i det nye job, siger Mette Fjord Nielsen, sygeplejefaglig direktør
på HE Midt, på vegne af hospitalsledelsen.
I den nye stilling i HE Vest skal Birgitte Egholm Jacobsen blandt andet stå i
spidsen for afdelingens udflytning til Gødstrup sammen med afdelingens øvrige ledelse, som består af en ledende overlæge og chefterapeut.
Birgitte Egholm Jacobsen har været oversygeplejerske i Røntgen og Skanning samt Ortopædkirurgi på HE Midt siden
2014.
Hun fratræder stillingen med udgangen af maj, og hospitalsledelsen går nu i gang med at rekruttere en ny oversygeplejerske til de to afdelinger.
Ekstra 1,5 millioner kroner skal sikre hjertepatienter hurtigere svar på, hvad de fejler
Ventetiden for nogle hjertepatienter har været for lang. Derfor har regionsrådet
afsat 1,5 millioner kroner, så flere kan undersøges hurtigere.
Flere patienter bliver henvist til undersøgelse (udredning) for hjerteproblemer i
Region Midtjylland. Derfor er ventetiden for patienterne steget.
- Vi kan og skal sikre, at patienterne får hurtigt svar på, hvad de fejler. Jeg er
rigtigt godt tilfreds med, at vi har fundet penge til at undersøge flere hjertepatienter nu, siger regionsrådsformand Anders Kühnau.
Særligt i den vestlige del af regionen - og i mindre grad midt i regionen - har
ventetiden været for lang. Regionsrådet har derfor bevilget 1,5 millioner kroner
ekstra til undersøgelse af hjertemedicinske patienter. Kapaciteten vil blive udvidet på RH Viborg og RH Silkeborg.
På grund af lange ventetider havde hjertepatienter sidste år 895 kontakter med privathospitaler på regionens regning.
Af dem hørte 616 til i HE Vests optageområde og 93 i HE Midts optageområde.
Antallet af henviste hjertepatienter er steget fra 10.038 i 2016 til 12.326 i 2018.
Ansvaret for Screeningsenheden i Randers overgår til HE Midt
Den 1. april 2019 er ansvaret for Screeningsenheden i Randers overgået til
HE Midt. Det sker som følge af budget 2019, hvor regionsrådet har besluttet
at flytte mammaaktiviteten fra regionshospitalet i Randers til RH Viborg. I den
forbindelse er det nødvendigt at overdrage ansvaret for Screeningsenheden i
Randers til en enhed, hvor der er mammaradiologisk funktion. Derfor overgår
ansvaret for Screeningsenheden i Randers til HE Midt.
Der er udelukkende tale om en organisatorisk ændring. Screeningsenheden i
Randers fortsætter dermed sit virke i de eksisterende lokaler i Randers Sundhedscenter.
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