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Hospitalsenhed Midt

NYHEDSbrev
HE Midt skal spare 49,5 millioner kroner i 2020

Ny smertelindring til patienter efter operation af hofte 

uge 26 • den 28. juni 2019

Hospitalsledelsen har orienteret regionsrådet og HMU om, at HE Midt skal 
gennemføre en besparelse på mindst 49,5 millioner kroner for at få budgettet 
til at hænge sammen i 2020.
Der er tale om et foreløbigt tal for besparelserne, og de endelige tal kendes 
først, når regionsrådet har indgået forlig om næste års budget i løbet af 
september.
Besparelserne har fire årsager:
1) Strukturændringerne, som blev besluttet i Region Midtjyllands budget 2019. 
HE Midt har ikke kunnet løse de nye opgaver for de midler, der blev tilført. Der mangler 11 millioner kroner, som HE 
Midt skal finde i eget budget.
2) Regionsrådets budgetforlig for 2019 rummede besparelser på digitalisering, administration og ambulante besøg, 
hvor HE Midt skal spare 15,9 millioner kroner
3) Interne udgifter, som HE Midt selv skal finansiere. Det gælder blandt andet udgifter til bedre lægebemanding i Akut-
afdelingen og fire ekstra medicinske senge i Diagnostisk Center
4) Stigende udgifter til privathospitaler på 10 millioner kroner.
- Knap 50 millioner kroner er et stort tal, og i hospitalsledelsen er vi meget bevidste om, at dette kommer oven i 
spareplanen fra 2019 på 67,4 millioner kroner. Der er desværre ikke nogen vej udenom, og vi må sammen ruste os 
til at planlægge, hvordan vi bedst muligt kan realisere besparelserne. Det går vi nu i gang med sammen med HMU og 
LMU’erne i afdelinger og centre, siger hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen.

Når patienter bliver opereret og får en ny hofteprotese, kan en nyudviklet 
nerveblokade lindre deres smerter bedre, end hvad man hidtil har været i 
stand til. 
Nye forskningsresultater fra RH Silkeborg og Aarhus Universitet viser, at 
patienter, der skal have en ny hofteprotese, i fremtiden kan få en ny nerve-
blokade, der lindrer smerterne bedre, end den smertelindrende medicin der 
bruges i dag. 
Smerter efter en operation af protese i hoften bliver normalt behandlet med 
morfin-lignende lægemidler. Disse lægemidler har mange bivirkninger, der kan 
være til gene eller fare for de nyopererede patienter. 
I et nyt ph.d.-projekt har forskere udviklet en ny nerveblokade, der har potentiale til at reducere behovet for morfin 
efter operationen. 
Mange patienter har moderate eller svære smerter efter en proteseoperation i hoften. For at undgå behandling med 
morfin-lignende lægemidler har ph.d.-studerende Niels Dalsgaard Nielsen sammen med andre forskere undersøgt, om 
smerterne kan behandles med nerveblokader. 
- Nerveblokader kan bedøve et område af kroppen, og de kan på den måde behandle smerter i hoften uden at medføre 
de alvorlige bivirkninger, som de morfin-lignende lægemidler kan medføre. Mange nerveblokader bedøver imidlertid 
også musklerne i det berørte område. Dette er uhensigtsmæssigt, da patienter efter en hofteoperation skal kunne gå 
på det opererede ben allerede på operationsdagen for at opnå det bedste resultat, siger læge og ph.d.-studerende Niels 
Dalsgaard Nielsen fra RH Silkeborg.
Læs mere om udviklingen af den nye nerveblokade på hjemmesiden.

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2019/ny-smertelindring-til-patienter-efter-operation-af-hofte/ 


side 2 / 3

Afdelinger samarbejder om at opspore børn med arveligt forhøjet kolesterol
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Et barn med familiær hyperkolesterolæmi (FH) risikerer, hvis ikke tilstanden 
bliver opdaget og behandlet i tide, at få en blodprop i hjertet betydeligt tidli-
gere end hos personer uden FH.
Derfor arbejder Lipid-klinik under Hjertesygdomme tæt sammen med Børn og 
Unge i arbejdet om at opspore flere tilfælde af FH. Tilstanden skyldes en gen-
mutation og nedarves med 50 procent risiko fra den forælder, der har FH.
Hvis personen får diagnostiseret FH sikrer lipidsygeplejersken, at der laves 
familieopsporing og indsamling af data på børnene. Alle børn med tegn på FH 
bliver derefter henvist til den tværfaglige Lipid-klinik. 
I den tværfaglige Lipid-klinik er hele familien patient. Undersøgelser og 
behandling foregår på samme tid og sted, så familierne ikke skal af sted flere gange til flere forskellige afdelinger på 
hospitalet. Undersøgelserne foregår enten i Lipid-klinik eller på Børn og Unge Klinik afhængig af den enkelte families 
behov. Der er altid en tværfaglig tilgang til det enkelte barn og familie, altså med involvering af hjertelæge, læge fra 
Børn og Unge samt lipidsygeplejerske. Ved behov bliver diætist og psykolog fra Børn og Unge inddraget. 
Læs hele nyheden på HE Midts hjemmeside.

Skopi-klinik gik i patientens fodspor

Hvor tager vi imod patienten? Hvordan guider vi ham til operationsstuen? Hvor skal han skifte tøj, hvor stiller vi hans 
biopsi, og hvordan sikrer vi patientens integritet under hele forløbet?
Der var plads til både helt lavpraktiske øvelser og etiske overvejelser, da medarbejderne fra Skopi-klinik forleden var 
på besøg i deres kommende lokaler. Her lærte de de nye rammer at kende og trænede de undersøgelser og arbejds-
gange, som fra uge 35 skal foregå på etage 4 i RH Viborgs nye akutcenter. 
- Vi gik helt bogstaveligt i patientens fodspor lige fra ankomsten til selve undersøgelsen og videre til hvilepladserne 
og hjem igen. På den måde fik vi øje på alt det, som fungerer rigtig godt i de nye rammer – og et par ting, som vi lige 
skal have justeret, inden vi tager imod rigtige patienter til august, fortæller uddannelsesansvarlig Sanne Andersen.
For medarbejderne har de tre øvegange betydet større tryghed forud for flytningen, vurderer Sanne Andersen. Samti-
dig er træningen en gevinst for patientsikkerheden.
- Det gør en stor forskel, at vi kender arbejdsgangene, ved hvor udstyret ligger og kan finde rundt, så vi ikke først skal 
til at forholde os til den slags, når vi står med de første patienter. På den måde kan vi koncentrere os om at give dem 
en god undersøgelse, siger Sanne Andersen.
Læs mere på intranettet.

HE Midt henter ny servicechef i Region Nordjylland

HE Midt har ansat Bruno Nielsen som ny chef for Servicecentrets 500 ansatte på HE Midts fire 
hospitaler. Bruno Nielsen kommer fra en lignende stilling på Regionshospital Nordjylland, hvor 
han har været servicechef siden 2009.
Servicecentret står for mad, rengøring, portøropgaver, byggeri, det tekniske område, indkøb og 
lagerlogistik på de fire hospitaler. Den nye servicechef tiltræder i midten af august.
- Jeg ser frem til at tiltræde i HE Midts servicecenter. For mig er hospitalernes patienter første-
prioritet. Vores vigtigste opgave er og bliver fortsat at være en velsmurt støtteorganisation, som 
sørger for, at alt kører, så patienter og personale kan koncentrere sig om det, der er vigtigst, 
nemlig undersøgelse og behandling, siger Bruno Nielsen og fortsætter:
- Jeg glæder mig meget til at møde min nye ledergruppe og de mange ansatte. Jeg håber, de vil 
opleve, at de bliver inddraget og har medbestemmelse, for kun på den måde kan vi levere de 
bedst løsninger for patienter og personale på hospitalet. 
Læs mere på hjemmesiden.

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2019/afdelinger-samarbejder-om-at-opspore-born-med-arveligt-forhojet-kolesterol/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2019/skopi-klinik-gik-i-patientens-fodspor/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2019/hospitalsenhed-midt-henter-ny-servicechef-i--region-nordjylland/
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Ny ledende terapeut på Hammel Neurocenter vil videreudvikle dansk neurorehabilitering

Helle Dybkjær er ansat som ny ledende terapeut på RH Hammel Neurocenter. 
Hammel Neurocenter har 555 ansatte og 118 sengepladser fordelt på regions-
hospitalerne i Hammel, Skive og Lemvig. Centeret er Danmarks største 
arbejdsplads for fysio- og ergoterapeuter. Fra den 1. august bliver Helle 
Dybkjær den øverste terapeutleder og en del af centerledelsen, som desuden 
består af ledende overlæge Merete Stubkjær og oversygeplejerske Bente Dam.
- Hammel Neurocenter skal fortsat være et fyrtårn, som præger den nationale 
og internationale udvikling inden for neurorehabilitering. Det skal vi blandt 
andet gøre ved at styrke samarbejdet om patienterne på tværs af sektor-
grænser. Det er en vej, vi allerede går, og det, blandt mange andre spændende udviklingsspor, glæder jeg mig til at 
være med til at understøtte, siger Helle Dybkjær.
Helle Dybkjær kommer med mere end 15 års ledelseserfaring inden for neurorehabilitering. Hun er i dag ansat som 
ledende ergoterapeut og afsnitsleder på Hammel Neurocenters sengeafsnit S11, hvor patienter primært med 
kognitive hjerneskader er indlagt. Hun har de senest måneder været konstitueret ind i udvalgte opgaver i centrets 
øverste ledelse, som hun nu indtræder fast i.
Læs mere på hjemmesiden.

Hjerteafsnit sætter fokus på god mundhygiejne

Patienter, der er i en akut fase af deres sygdomsforløb, har behov for støtte – 
også til mundpleje. Endokardit (betændelse på hjerteklapperne) kan opstå som 
følge af dårlig mundpleje. Paradentose og lungeinfektioner kan forebygges ved 
god mundpleje. Region Midtjyllands retningslinje om mundpleje blev revideret i 
2016 og efterfølgende implementeret i hele organisationen med anbefalinger til 
generel mundpleje til voksne hospitalsindlagte patienter.
På Hjerteafsnit på RH Viborg har to sygeplejersker for nylig lavet en intern 
undersøgelse af, hvordan indlagte patienters mundpleje prioriteres. 
25 medarbejdere på afsnittet deltog i undersøgelsen, som viste at der er et 
stort behov for undervisning i mundpleje. 84 procent af de adspurgte har ikke 
modtaget undervisning i mundpleje siden deres studietid. 
Undersøgelsen viste desuden, at mundpleje udføres på baggrund af individuelle 
skøn frem for at følge den regionale retningslinje, og mundpleje nedprioriteres 
ofte på grund af travlhed.
Gennemførelsen af undersøgelsen på Hjerteafsnit har givet et øget positivt fokus på emnet, og den har været med til 
at ændre plejepersonalets adfærd, når det drejer sig om patienternes mundhygiejne.

Nye regler for transport af forsendelser uden for almindelig arbejdstid 

Fra 1. juli skal HE Midts afdelinger og centre udelukkende benytte taxa, hvis 
der er behov for transport af forsendelser uden for normal arbejdstid. Det 
gælder hverdage mellem klokken 16.00 og 7.00 samt i weekender og på hel-
ligdage. 
Hvis forsendelsen kan vente til næste hverdag, så sørger MidtTransport for 
transporten. 
De nye regler træder i kraft, fordi rådighedsvagten i MidtTransport ophører 
med udgangen af juni. Det sker, fordi brugen af rådighedsvagten er blevet 
væsentlig reduceret efter sammenlægningen af hospitalerne i Aarhus. Rådighedsvagten har sammen med taxa-
selskaber stået for transport af forsendelser uden for almindelig arbejdstid.
Region Midtjylland har indgået aftale med en række taxaselskaber, som kan benyttes til transporten af forsendelser 
uden for almindelig arbejdstid. 
Det er vigtigt, at den person, der bestiller transport ved et taxaselskab, oplyser regions-ID ved bestilling. 
Eventuelle spørgsmål kan stilles til MidtTransport på telefonnummer 7846 3566.
Se oversigt over taxiselskaber og kontaktoplysninger på intranettet. 

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2019/ny-ledende-terapeut-pa-hammel-neurocenter/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2019/nye-regler-for-transport-af-forsendelser-uden-for-almindelig-arbejdstid/ 

