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Nyt akutcenter taget i brug: Så er vi i gang...

Der var smil, snak og smurte rundstykker i lange baner, da RH Viborg onsdag
morgen markerede åbningen af hospitalets nye hovedindgang og forhal.
Klokken 7.30 stod hospitalsledelsen klar til at uddele rundstykker til alle
hospitalets medarbejdere, og mange benyttede anledningen til at kigge forbi
og se den nye forhal.
Dagen forinden havde medarbejderne i blandt andet Mave- og Tarmkirurgisk
Klinik og Urinvejskirurgisk Klinik knoklet på med flytningen fra det eksisterende hospital til deres nye rammer på etage 4 i det nye akutcenter. Som de første var de onsdag klar til at tage imod de første patienter i det nye akutcenter.
På intranettet kan du læse mere om indflytningen og finde et overblik over,
hvem der bor hvor, ligesom du finder billeder fra første åbningsdag.
Du kan også finde billeder fra åbningen af hovedindgangen på byggeriets
hjemmeside www.fremtidensakuthospital.dk.
Hospitalsledelsen: Tak til Center for Planlagt Kirurgi for hjælp til AUH
Udfordringerne på Aarhus Universitetshospital (AUH) er i manges tanker på HE
Midt. Når vi møder jer i afdelinger og centre, spørger I til situationen på AUH.
Jeres ledere beretter om, at det også er et af de store samtaleemner i kaffestuerne. Det er naturligt. Godt, at I spørger!
Når vores storebror i øst har udfordringer, skal vi som regionens næststørste
hospitalsenhed træde til og hjælpe, hvor vi kan. Vi er alle del af den samme
region, og vi arbejder alle for de bedst mulige forløb for vores patienter. Når
det er sagt, er der ingen tvivl om, at det kan mærkes, når vi får ekstra
opgaver, som vi skal nå inden for den almindelige udredningsret og behandlingsgaranti.
Center for Planlagt Kirurgi på RH Silkeborg har haft en særlig opgave. 1.000 ekstra ambulante patienter og 200 ekstra
operationer fra AUH siden årsskiftet. Det har blandt andet kunne lade sig gøre gennem lørdagsambulatorier og med
aftaler om ekstra honorering for ekstra arbejdstimer i samarbejde med de faglige organisationer – og ikke mindst
fordi, at Center for Planlagt Kirurgi i forvejen har supereffektive sammedags-forløb.
Vi vil gerne sige personalet i Center for Planlagt Kirurgi en kæmpestor tak for jeres hjælp til AUH. Det har gjort en
meget stor forskel for patienterne og også for jeres kolleger på AUH. Det er godt gået!
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Fokus på at forbedre dokumentationspraksis
Ny undersøgelse skal skærpe fokus på udvikling af
kvalitet af den sygeplejefaglige dokumentation, så
patientsikkerheden i højere grad bliver understøttet.
Formålet med at dokumentere sygepleje er primært at
understøtte pleje og behandling, at øge patientsikkerheden, at sikre sig juridisk og at videndele med andre
sundhedspersoner. Formålet er også at bidrage til kvalitetsudvikling og faglig udvikling samt at give patienterne
mulighed for aktindsigt.
Sygeplejegruppens dokumentationspraksis 2018 er en
spørgeskemaundersøgelse om den sygeplejefaglige
dokumentation, som mere end 1000 sygeplejersker og
social- og sundhedsassistenter på HE Midt har svaret på.
Undersøgelsen viser, at hospitalsenhedens sygeplejersker
og social- og sundhedsassistenter langt hen ad vejen er klar over, hvad de skal dokumentere i deres arbejde med patienterne. De fleste svarer, at der er enighed om, hvad de skal dokumentere, og at sygeplejefaglige handlinger beskrives tilstrækkeligt i dokumentationen. Langt de fleste angiver desuden, at de synes, at Midt EPJ bidrager til at give et
overblik over patienterne og deres forløb, samt at de itmæssigt er klædt godt på til at dokumentere sygepleje.
I undersøgelsen har sygeplejerskerne og social- og sundhedsassistenterne også haft mulighed for at komme med
forslag til tiltag, der kan forbedre dokumentationspraksis yderligere.
Læs om tiltagene og det videre arbejde med rapporten på intranettet.
Hvad er vigtigt for dig?
Igen i år sætter HE Midt særligt fokus på patienter og pårørendes ønsker og
behov. Det sker i forbindelse med ‘Hvad er vigtigt for dig’-dagen den 6. juni.
Kampagnen har til formål at sætte fokus på at møde patienten som det hele
menneske og ikke som en sygdom. Deltagelse i kampagnen er frivillig, men
hospitalsledelsen opfordrer afdelinger og centre kraftigt til at deltage i
kampagnen, som er helt i tråd med HE Midts værdier.
Tilmeld din afdeling eller dit center til kampagnen og download materiale på
https://vigtigtfordig.dk.
Der kommer ingen tiltag på hospitalsniveau, da det vurderes, at det højeste
engagement opnås ved en lokal forankring, som er tilpasset den specifikke
kliniske praksis.
Erfaringerne fra dagen skal bruges i det fremtidige arbejde på de enkelte afdelinger, på samme måde som for
eksempel tilbagemeldingerne fra patienterne ved den årlige LUP (Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed)
bliver brugt.
Kampagnen er arrangeret af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Trygfonden og hænger sammen med en
international kampagne med samme fokus.
Sundhedsfagligt Symposium 14. november
HE Midts Sundhedsfaglige Symposium finder i år sted torsdag den 14.
november.
Der er deadline for tilmelding af mundtlige indlæg og posters den 30. august.
Sundhedsfagligt Symposium handler om at dele viden; om at inspirere kolleger
og om at synliggøre udviklingstiltag og ressourcepersoner på HE Midt.
Symposiet er åbent og uden tilmelding for alle fra HE Midts afdelinger og
centre samt primærsektoren i hospitalsenhedens optageområde.
Arrangørerne opfordrer dig til allerede nu at tage stilling til:
• Hvad kan din afdeling bidrage med til symposiet?
• Hvilke faglige tendenser optager jer i din afdeling?
• Har du et tiltag, projekt eller blot en god ide, som andre kan have gavn af at høre om?
Læs mere om symposiet og om tilmelding af mundtlige indlæg og posters på intranettet.
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40 års ansættelse i samme afdeling på HE Midt

Neurologi fejrede forleden et særligt 40 års jubilæum i
afdelingen. Helt særligt for dette jubilæum er, at
jubilaren Hanne Petersen igennem alle 40 år har været
ansat i samme afdeling. Det hører til sjældenhederne.
- Det at være ansat i den samme afdeling i 40 år – det er
helt unikt. Det er vildt at tænke på alle de kolleger, ledere
og ikke mindst omstruktureringer og forandringer, du har
gennemlevet, udholdt, for ikke at snakke om
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overlevet, MEN så sandelig også i den grad positivt
bidraget til. Hanne, du er den medarbejder, der har været i afdelingen allerlængst tid af alle nuværende ansatte. Det er
godt gået, lyder det fra Neurologis afdelingssygeplejerske Louise Lindenmayer til jubilæumsreceptionen.
I maj 1979 begyndte Hanne Petersen sin karriere som sygeplejerske i Neurologi på RH Viborg. Meget er sket siden da,
men en ting har ikke ændret sig, og det er, at Hanne Petersen stadig den dag i dag – 40 år efter ansættelsens start –
arbejder i samme afdeling. Gennem årene har hun haft skiftende funktioner, og i dag er hun koordinator for alle
udredningsforløb i afdelingen.
- En af de ting, som er så unik ved vores afdeling, er alle jer specialist-sygeplejerskers evne til at vejlede, rådgive og
følge op på patientens behandling på tværs af egen afdeling, andre afdelinger og kommunerne. Det er en af de ting,
du også kan tage æren for, Hanne. Din viden deler du gerne ud af. Hanne er med, hvor det sker og er meget aktiv i
forbedringstiltag til gavn for patienterne og arbejdsgangene for personalet. Tusind tak for det, fortsætter Louise
Lindenmayer.
Ifølge Louise Lindenmayer har Hanne Petersen et stærkt fagligt ståsted og er som en klippe, der står fast, når selv den
værste storm raser. Man skal stå tidligt op for at følge med Hanne Petersen, forlyder det fra afdelingssygeplejersken.
Første trin mod Windows 10 på RH Viborg
Lørdag den 25. og søndag den 26. maj skal RH Viborg
have registreret alle PC’ere korrekt i CMDB-databasen
(database med hardware).
Når PC’erne på hospitalet er blevet registreret, skal der
laves en lille ændring på den enkelte PC, for at den kan
køre Windows 10.
Det betyder, at det personale, som er på vagt i
weekenden, kortvarigt kan opleve en kort forstyrrelse på
højst fem minutter, mens mobilteamet foretager
ændringen.
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