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Hospitalsledelsen: Nu begynder vi at flytte ind i hele HE Midts akutcenter
Nu er der ikke længe til, at vi åbner akutcentret på RH Viborg! Den 22. maj
tager kollegerne i Mave- og Tarmkirurgisk Klinik og Urinvejskirurgisk Klinik imod
de første patienter i det nye byggeri. Samtidig åbner vi den nye forhal med
information og kiosk, ligesom receptionen for Fysiologisk Klinik også rykker ind.
Flytningerne er startskuddet til RH Viborgs store flytteår med i alt otte flytninger frem mod årsskiftet. Dele af eller hele afdelinger flytter: Akutafdelingen,
Kirurgi, Hjertesygdomme, Operation og Intensiv, Fysiologi, Røntgen og Skanning, Børn og Unge-modtagelsen og Urinvejskirurgisk Klinik.
Det nye akutcenter er på alle måder stort for RH Viborg – men det er også en
kæmpe gevinst for hele HE Midt. Det vil give et kvalitetsløft til vores akutte patienter, uanset om de kommer fra
Viborg, Silkeborg eller Skive Kommuner.
Vi forbedrer og udbygger løbende vores fysiske rammer på alle vores hospitaler. Projekterne er ikke ens – fordi
hospitalerne ikke er det. Vi bygger og forbedrer i forhold til den profil og de opgaver, det enkelte hospital har. I
Silkeborg udbygger vi med fælles operationsgang, så vi har gode rammer til de planlagte operationer. I Hammel har vi
lige indviet det nye familiehus med trygge rammer for patienternes familier. I Skive er en ny park på vej, så patienter
og besøgende kan finde ro og rekreation under åben himmel. Og i Viborg giver det nye akutcenter langt bedre rammer
om behandlingen af de akutte patienter.
Det er både med stor forventning og lidt spænding, at vi nu tager nyt byggeri, nye arbejdsgange og nyt udstyr i brug.
Jeres træning og detaljerede planlægning kommer til at gøre en stor positiv forskel. Men selv den mest detaljerede
forberedelse kan komme til kort, når alt føles nyt for alle. Derfor vil vi opfordre jer til at have tålmodighed – både med
hinanden og alt det nye. Tænk over: Er det her en mangel i det nye? Eller er det, fordi der er planlagt en anden
arbejdsgang, end den vi kendte før. Brug lommebogen med vigtige vejledninger og telefonnumre. Tag imod den hjælp,
I kan få fra nøglepersonerne i jeres nye lokaler i akutcentret.
Rigtig godt flytteår til alle!
Første klinikker er klar til indflytning
Samarbejde bliver omdrejningspunktet, når Mave- og Tarmkirurgisk Klinik og
Urinvejskirurgisk Klinik som de første åbner i RH Viborgs nye akutcenter 22.
maj. Her er rammerne skræddersyet til moderne hospitalsdrift med samarbejde på tværs af både afdelinger og fagligheder.
- Samarbejdet er jo nærmest bygget ind i det nye akutcenter. Vi får fælles
receptioner, hvor vi skal hjælpe hinanden og tage imod patienterne på tværs af
klinikker og afdelinger, og vi skal i endnu højere grad end i dag samarbejde på
tværs af faggrupper, når vi undersøger og behandler patienterne. Alt sammen
for at sikre patienterne den bedste oplevelse og behandling, siger oversygeplejerske Helle Skytte fra Kirurgi.
Ud over Mave- og Tarmkirurgisk Klinik flytter Kirurgi også ind i akutcentret med sit sekretariat, bookingenhed,
forskningsenhed og forløbskoordinatorerne for kræftpakkerne inden for mave-, tarm- og brystkirurgi, ligesom de
karkirurgiske læger får kontorer i det nye akutcenter.
Alle funktionerne samles på etage 4 i det nye akutcenter, hvor patienterne vil blive modtaget i et fælles sekretariat og
venteområde for Mave- og Tarmkirurgisk Klinik og Urinvejskiurgisk Klinik – og efter sommerferien også for Skopi-klinik.
Den 22. maj flytter også Fysiologisk Kliniks reception ind på etage tre. De kliniske rum tages dog først i brug efter
sommerferien.
På intranettet kan du læse mere og se billeder fra det nye akutcenter.
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RH Viborg får ny front mod omverden
Når RH Viborg i næste uge tager imod de første patienter i det nye akutcenter,
åbner hospitalet samtidig sin nye hovedindgang og forhal. Dermed får hospitalet fremover front mod Banevejen og mulighed for at tage imod patienterne i
mere tidssvarende omgivelser.
- Den nye forhal bliver et markant løft for hospitalet. Her er der bogstaveligt
talt højt til loftet og lyse, imødekommende rammer, som byder patienterne
velkomne, siger hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen.
I forhallen finder patienter og besøgende lige som i dag Informationen
umiddelbart indenfor indgangen, ligesom også de frivillige hjælpere fra Røde Kors er tiltænkt en central placering for at
kunne hjælpe patienter og pårørende på rette vej.
Fra første åbningsdag vil også 7-11’s kiosk være på plads i den nye forhal, ligesom der etableres patientcafé med plads
til pjecer og besøg fra patientforeninger. Og når de sidste møbler er på plads inden sommerferien, vil forhallen indeholde både centrale opholdspladser og mere afskærmede områder med plads til private samtaler samt et lille opholdsog legeområde for børn.
Fra den nye forhal er der selvsagt adgang til hele akutcentret – i første omgang dog naturligvis kun de åbnede klinikker. Samtidig er der selvfølgelig også adgang til det eksisterende hospital og det blå trappe-/elevatortårn (tidligere
kaldet trafikcentret).
Læs mere på intranettet.
RH Viborg skifter adresser og finde vej-strategi
Når RH Viborg den 22. maj tager den nye hovedindgang i brug, tager hospitalet samtidig hul på en ny finde vej-strategi, der skal gøre det nemmere for
patienter og pårørende at finde vej til og rundt på hospitalet. Helt lavpraktisk
betyder det blandt andet, at alle indgange på hospitalets hovedmatrikel får nyt
navn og dermed også ny adresse.
Den nye finde vej-strategi går kort fortalt ud på at guide patienterne punkt for
punkt til rette sted – først til den rette p-plads (benævnt med et tal), dernæst
til mest oplagte indgang (benævnt med et bogstav) og derefter til rette trappe/
elevator (angivet med en farve) og slutteligt til rette etage, hvor pile og skilte
guider til rette klinik eller afsnit. Samtidig skaber de store naturtapeter genkendelighed, så patienterne nemmere kan
orientere sig.
Finde vej-strategien betyder også, at du som medarbejder med fordel kan guide patienterne mod eksempelvis den blå
elevator eller bede dem gå mod den store kronhjort, når de skal finde retur til deres bil i p-huset.
Samtidig kan alle medarbejdere på RH Viborg med fordel give deres mailsignatur et lille serviceeftersyn, så de sikrer,
at afsenderadressen matcher virkeligheden efter adresseændringerne.
På intranettet finder du hospitalets nye oversigtskort, et samlet overblik over de nye adresser og hjælp til at ændre din
mailsignatur.
Åbning af nyt akutcenter markeres med rundstykker
Kom ned og se den nye forhal!
Sådan lyder opfordringen til alle medarbejdere på RH Viborg, når hospitalsledelsen onsdag den 22. maj markerer åbningen af den nye hovedindgang og
forhal med en intern morgen-seance for medarbejderne.
Fra klokken 7.30 til klokken 9 vil hospitalsledelsen således stå klar i forhallen til
at uddele rundstykker til alle medarbejdere.
Sygeplejefaglig direktør Mette Fjord Nielsen, hospitalsdirektør Thomas Balle
Kristensen og lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen håber, at mange medarbejdere vil benytte sig af anledningen til at kigge forbi og se den nye hovedindgang. Her kan de samtidig se mere om hospitalets nye finde vej-strategi, som også tages i brug fra den 22. maj.
Har du som medarbejder ikke mulighed for at forlade dit afsnit eller din klinik, så bed en kollega tage et rundstykke
med tilbage til dig, så du på den måde kan få del i markeringen.
- Vi indvier akutcentret senere på året, men vi synes alligevel, der er god grund til at markere åbningen af den nye
hovedindgang som en stor og vigtig milepæl i det byggeri, som medarbejderne har været med til at planlægge - og
som har fyldt meget i dagligdagen de seneste år, lyder det fra hospitalsledelsen.
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Ændringer i parkeringsforholdene på RH Viborg
RH Viborg indfører ændringer i parkeringsforholdene den 22. maj 2019.
Ændringerne træder i kraft i forbindelse med åbningen af hovedindgangen i det
nye akutcenter. Hospitalets hovedfærdselsåre ændrer sig nemlig, når den nye
hovedindgang åbner, og patienter og pårørende begynder at bruge den.
Patienter og pårørende må fra den 22. maj fortsat frit parkere på hospitalets
parkeringspladser i en time ad gangen. Hvis de skal parkere i længere tid end
en time, skal de registrere deres bil i den afdeling på hospitalet, hvor de har
ærinde. Patienter og pårørende skal dog altid følge de regler, der står på skiltene, hvor de parkerer.
Der træder også nye ændringer i kraft for, hvor ansatte må parkere på RH Viborg fra den 22. maj. Ansatte må i fremtiden parkere følgende steder:
• Parkeringskælderen (P3) på dæk 0 og 1
• Parkeringshuset (P4) på alle dæk undtagen dæk 4 og 5
(pladserne på dæk 4 og 5 i P4 er udelukkende til patienter og pårørende, der på den måde får direkte adgang til
hospitalet via gangbroen på dæk 4)
• Regionens midlertidige parkeringspladser på Brøndumsvej
Der er ingen ændringer i forhold til, hvor medarbejdere i aften-, natte- og weekendvagt må parkere.
Ansatte skal fortsat have en gyldig elektronisk parkeringstilladelse for at parkere på hospitalet. De nuværende
parkeringstilladelser er stadig gyldige med indførelsen af ændringerne.
Akutafdelingens indflytning rykkes længere ind i efteråret
En vandskade fra det eksisterende hospital får nu konsekvenser for indflytningsplanen i det nye akutcenter. For at sikre at alle eftervirkninger af vandskaden er udbedret, før patienter og medarbejdere rykker ind, rykkes Akutafdelingens indflytning fra september til november.
- Det er selvfølgelig brandærgerligt, men vi vil ikke byde hverken patienter
eller medarbejdere at flytte ind, når vi ved, at vi er nødt til at gennemføre en
større reparation. Derfor gør vi arbejdet helt færdigt nu, så vi kan flytte ind i
gode og funktionsdygtige rammer til efteråret, siger hospitalsdirektør Thomas
Balle Kristensen.
Det var en tilbageløbsventil i det eksisterende hospital, som sidst i marts forårsagede vandskade i en mindre del af det
nye akutcenter. Siden har håndværkerne haft travlt med først at begrænse skaderne og siden vurdere skadernes omfang – og det står nu klart, at der må en større reparation til, før Akutafdelingen kan rykke ind. Derfor skubbes netop
Akutafdelingens indflytning til uge 46. Udskydningen kan få konsekvenser for flytningen af hjerteafsnit, som har et tæt
samarbejde med Akutafdelingen. Og hvis Hjerteafsnit må flytte senere, vil også flytningen af de kirurgiske sengeafsnit
af logistiske årsager blive rykket. Læs mere på intranettet.
Frivillige er klar til at guide patienter i det nye akutcenter
35 frivillige var i fredags på skattejagt i det nye akutcenter på RH Viborg. De
skulle lære at finde rundt, så de kan hjælpe patienter og pårørende med at
finde rundt i det nye byggeri, når den nye hovedindgang åbner den 22. maj.
De frivillige blev sluppet løs med forskellige indkaldelsesbreve i hånden. De
skulle ud fra informationen i indkaldelsesbrevene finde vej til forskellige
afdelinger, som om de var patienter.
Knud er en af de frivillige patientstøtter på RH Viborg. Han glæder sig til at
være med til at tage det nye akutcenter i brug. Han skulle egentlig på ferie på
Mallorca, men han udskød turen, så han kunne være med i skattejagten.
- Det bliver så godt, når vi åbner det nye akutcenter. Arbejdet som frivillig patientstøtte er utrolig givende. Det bliver
rigtig godt at kunne hjælpe patienter og pårørende med at finde rundt i den nye del af hospitalet, siger han.
Alle pladser var stort set revet væk til arrangementet. Kun en enkelt af de frivillige patientstøtter fra Røde Kors kunne
ikke deltage.
Læs mere om skattejagten for frivillige på hjemmesiden.
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