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Skræddersyede kurser om genoptræning efter en hjerneskade er en stor succes
Fagfolk, der arbejder med neurorehabilitering, kommer
valfartende til Hammel Neurocenter fra hele Norden for at
komme på kursus.
Hammel Neurocenter er et af de to hospitaler i Danmark,
der genoptræner patienter med en erhvervet hjerneskade
på højt specialiseret niveau. Det betyder, at den viden og
erfaring, som neurocentret har fået igennem årene, er
blevet en eftertragtet vare.
Fagfolk fra hele Danmark og Norden, der arbejder med
rehabilitering, efterspørger derfor i stigende grad at
komme på kursus på neurocentret. Nogle kurser er faste
og bliver afholdt med jævne mellemrum, mens andre er
lavet præcis til det sted, der bestiller kurset. Det kan for
eksempel være andre hospitaler, kommuner, institutioner, specialskoler og privat praksis.
- Vi har fået stor inspiration efter at have været på vores skræddersyede kursus på Hammel Neurocenter. Kurset har
sat skub i en masse initiativer, og vi har nu fået et nyt tilbud til vores intensive patienter. Det er helt fantastisk, siger
Martin Anker Hansen, der er intensiv-sygeplejerske på Nordsjællands Hospital og har været på et af de skræddersyede
kurser med en række kolleger.
- Det er spændende at få besøg af et hold sundhedsprofessionelle fra det intensive område. Vi har det til fælles, at
vi behandler virkelig syge mennesker. Men samtidig kan vi få inspiration fra hinanden, siger ledende ergoterapeut på
Hammel Neurocenter, Mette Skjærbæk Svane, der er leder på et af de afsnit, som kollegerne fra Nordsjælland besøgte
som en del af deres kursusforløb.
Læs mere om de skræddersyede kurser i nyhed på hjemmesiden.
RH Viborg ramt af vandskader
Hospitalet i Viborg blev i løbet af få dage i uge 30-31
ramt af flere vandskader.
Søndag i uge 30 faldt en splitkøler i et teknikrum på
etage 6 ned, og den rev i faldet et vandrør over, hvorefter
vand sev ned på tre operationsstuer på etage 5. Det har
medført lukkede operationsstuer, mens der bliver
arbejdet på at klargøre de tre stuer til at modtage
patienter igen i uge 34.
Derudover blev RH Viborg ramt af vandskade i forbindelse med det dobbelte skybrud i Viborg i uge 31.
Skybruddet har medført materiel skade, men ikke berørt
driften af hospitalet.
Årsagen til skaden i forbindelse med skybruddet er, at
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afløbet på højhusets tag har ikke været tilstrækkeligt til
de helt usædvanligt store vandmængder, og en del vand er derfor løbet ned igennem bygningen. Teknikere arbejder nu
på at løse problemet fremadrettet.
Derudover er der kommet vand op i hospitalet nedefra. Vandet er kommet ind på etage 1 i alle hospitalets bygninger,
og herfra er det sevet ned på etage 0.
En enkelt elevator i højhuset har i forbindelse med skybruddet været ude af drift på grund af vand, og en enkelt patient
blev omvisiteret til RH Herning, inden der var skabt sikkerhed for, at andre elevatorer kunne anvendes.
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Ny oversygeplejerske til Røntgen og Skanning og Ortopædkirurgi på RH Viborg
Tone Mørch Møller er ny oversygeplejerske på de to afdelinger Røntgen og
Skanning og Ortopædkirurgi på RH Viborg.
Tone Mørch Møller kommer fra en stilling som afdelingssygeplejerske på Børn
og Ungeafdelingen på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Hun kommer med mere
10 års erfaring som afdelingssygeplejerske fra både børneområdet, ortopædkirurgi og det karkirurgiske speciale, og fra 1. august indgår hun i afdelingsledelserne med de to ledende overlæger på henholdsvis Ortopædkirurgi og
Røntgen og Skanning i Viborg.
- Jeg har søgt stillingen i Viborg, fordi jeg gerne vil være med til at lede
udviklingen i Region Midtjyllands sundhedsvæsen. Jeg tror på, at vi kan flytte
meget for vores patienter, hvis vi formår at lave sundhedsvæsen på tværs af
hospitaler og også sammen med kommuner og praktiserende læger, siger Tone
Mørch Møller.
De to afdelinger, Røntgen og Skanning og Ortopædkirurgi, har mange fælles
patientforløb og derfor også fælles oversygeplejerske. Røntgen og Skanning
gennemfører hvert år godt 160.000 undersøgelser som for eksempel røntgen
og MR- og CT-skanninger. Ortopædkirurgi behandler akutte og planlagte ortopædkirurgiske patienter, har 29 senge og
22.000 besøg i ambulatoriet hvert år.
- Jeg brænder for at give patienterne det bedst mulige forløb og for at skabe et godt arbejdsmiljø for personalet. De to
ting går hånd i hånd. Jeg vil se på tværs af afdelingerne, men også forsøge at fordele sol og vind lige, når de er
forskellige. Samtidig håber jeg, at personalet vil opleve, at jeg lytter til dem og formår at tage deres input med ind i
vores strategier for afdelingerne, siger Tone Mørch Møller.
Sygeplejefaglig direktør, Mette Fjord Nielsen, fremhæver blandt andet Tones væsen som medvirkende til, at
ansættelsesudvalget pegede på den nye oversygeplejerske.
- Tone er tillidsvækkende og udstråler den ro og autoritet, der skal til for at mestre ledelsesopgaven for to afdelinger.
Samtidig har hun solid ledererfaring og har skabt gode resultater gennem sin ledelse, siger Mette Fjord Nielsen.
Tone Mørch Møller er 48 år gammel og bor med sin samlever i Herning.
Stillingen som oversygeplejerske for Røntgen og Skanning og Ortopædkirurgi blev ledig, da tidligere oversygeplejerske
Birgitte Egholm tiltrådte en ny stilling på HE Vest i maj.
Se dit hospital fra oven

Nye bygninger kommer til, gamle bliver revet ned, vejforløb ændrer sig, og
p-huse dukker op. HE Midts matrikler i Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel
ændrer sig, efterhånden som behov og muligheder er til det.
Derfor får vi med mellemrum taget nye luftfotos af vores hospitaler. Billederne
skal blandt andet bruges til præsentationsmateriale, nyheder og kommunikation samt planlægning af nye projekter og byggerier.
Klik dig ind på hjemmeside eller intranet og se gallerierne med luftfotos fra de
enkelte matrikler. Her kan du også downloade et eller flere af billederne, hvis
du har brug for det til en præsentation eller lignende.
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Sygeplejersker syer muleposer til afdødes ejendele
Kan vi ikke gøre det lidt bedre?
Sådan lød spørgsmålet, da en flok sygeplejersker på Medicinsk Afsnit på RH
Viborg for nylig kom til at tale om, hvordan pårørende af og til må sendes
hjem med deres afdødes ejendele i en plastikpose.
- Når en patient dør på hospitalet, skal de pårørende selvfølgelig have hans
eller hendes personlige ejendele med hjem. Og det er jo ikke altid, de lige har
en taske med til det. Derfor har vi nogle gange været nødt til at pakke tingene
sammen i en plastikpose til dem – men det føles altså ikke helt rigtigt,
fortæller sygeplejerske Else Holm.
I en formiddagspause fik hun og et par kolleger derfor ideen til selv at sy
nogle enkle stofposer, som i stedet kunne bruges til formålet.
- Ideen kommer egentlig fra Rigshospitalet, hvor de har fået nogle specielle
poser til formålet. Og så tænkte vi, at det kan vi da selv lave, forklarer hun,
som straks fandt stof og symaskine frem derhjemme og producerede de første
eksemplarer.
Poserne ligger nu klar på sengeafsnittet og sikrer, at de pårørende kan blive
sendt af sted med lidt mere værdighed – og en kærlig tanke fra personalet.
På Facebook kan du se de mange opbakkende kommentarer, som initiativet
har fået med på vejen.
Nyt auditorium snart klar til undervisning og forskning

Knap 200 gæster bliver der plads til, når RH Viborgs nye auditorium midt i august står klar til de første foredrag,
konferencer og fremvisninger. Og forventningerne hos de potentielle brugere er store.
- Vi glæder os rigtig meget til at tage det nye auditorium i brug. Det bliver en kæmpe gevinst i forbindelse med større
arrangementer og undervisningsseancer og giver et løft til hospitalets undervisnings- og forskningsmiljø, siger leder af
HR Uddannelse Lone Geertsen Kolbæk.
Hun peger på, at auditoriet eksempelvis vil komme til at spille en rolle i forbindelse med arrangementer som
Sundhedsfagligt Symposium og Forskningens Døgn.
Det nye auditorium er indrettet på etage 2 i det nye akutcenter – med indgang
lige ved siden af kiosken i forhallen. Foran auditoriet er indrettet et bredt
gangområde, som giver fornemmelsen af et egentligt konferenceområde med
store vinduespartier ud mod en overdækket tagterrasse.
Udstyrsmæssigt er auditoriet forsynet med storskærm med mulighed for at
vise såvel simple præsentationer som mere avancerede live-streaminger fra
eksempelvis operationer eller forelæsninger andetsteds i landet.
Se billeder fra det nye auditorium på www.fremtidensakuthospital.dk.
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LEGO-hospitalet er flyttet
RH Viborgs store LEGO-hospital er flyttet – og udvidet. Med tungen lige i munden og bævrende hjerte flyttede
Projektafdelingen i juli det store hospital fra den gamle forhal til den nye. Her har hospitalet nu fået til huse i området
ind mod det blå elevatortårn.
Samtidig er LEGO-hospitalet blevet udvidet med nyt akutcenter, så det matcher virkelighedens RH Viborg.
- Der er ikke tale om en én til én model af det rigtige hospital men om en model, som ligner og virker troværdig,
forklarer LEGO-bygger Anders Flyndersøe.
Han har brugt de seneste måneder på at bygge modellen af det nye akutcenter hjemme i privaten, og midt i juli tog
han så turen til Viborg for at bygge akutcentret sammen med det eksisterende hospital fra 2011.
Omtrent 200.000 klodser har Anders Flyndersøe brugt på det nye akutcenter, som har kostet ham et sted mellem 500
og 1000 fritidstimer at bygge. Klodserne til den store tilbygning er – ligesom til det oprindelige LEGO-hospital
sponsoreret af LEGO Charity.
Læs mere om flytningen og se flere fotos på www.fremtidensakuthospital.dk.

Region Midtjyllands budget 2020 er først klar i slutningen af oktober
Sommerens valg til Folketinget betyder, at regering og regioner først kan tage fat på økonomiforhandlingerne sidst i
august. For Region Midtjylland betyder det, at budget 2020 bliver forsinket.
HE Midt ved dog allerede nu, at der skal findes besparelser for knap 50 millioner kroner i 2020 (det blev meldt ud i en
nyhed på intranettet i juni). 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 efteråret.
Årsagen til forsinkelserne med Region Midtjyllands budget 2020 skyldes, at de årlige økonomiforhandlinger blev
udskudt på grund af folketingsvalget og regeringsforhandlingerne op til sommerferien.
Derfor hedder det – i bedste fald – oktober, før vi ved, hvordan regionsrådet fordeler pengene i 2020.
Som køreplanen ser ud nu – og den kan stadig ændre sig – godkender Folketingets Finansudvalg bloktilskud og øvrige
økonomiske rammer i september.
Nuværende tidsplan for Region Midtjyllands budget 2020
er:
• Start september: Økonomiaftale med regeringen
• 25. september: 1. behandling
• Oktober: Høringsfrist udløber (Bl.a. HMU)
• 4. oktober: Høringsfrist udløber (Bl.a. RMU)
• 8. oktober: Forligsdrøftelser i regionsrådet
• 30. oktober: 2. behandling
I tidsplanen er fristerne for høringssvar til budgettet tilrettelagt, så høringssvarene fra HMU og RMU kan indgå i
regionsrådets budgetforligsdrøftelser.
Forsinkelsen i året økonomiforhandlinger betyder, at de der arbejder med budgettet, har frem til 5. november til at
afslutte budgetlægningen.
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Værktøjer hjælper med at finde mails med CPR-numre
Følsomme personoplysninger – for eksempel cpr-numre
– må du højst gemme i 30 dage i Outlook og webmail. It
har derfor lavet et værktøj, der scanner Outlook og
webmail for cpr-lignende numre, så du bliver gjort
opmærksom på det, hvis du har mails med cpr-lignende
numre liggende.
Værktøjet scanner både emnefelt og tekstfelt for
modtagne og sendte mails og kalenderaftaler for CPRnumre. Oplysninger i vedhæftede filer bliver dog ikke
fanget af scanningen, så scanningsværktøjet er kun et
ekstra hjælpeværktøj.
Scanningen kommer til at køre hen over sommeren. Du
kan bruge Outlook og webmail, som du plejer –
scanningen kører på en server, mens du arbejder. Når
scanningen er afsluttet, modtager du en mail med en rapport.
I mailen vil der stå hvor mange og hvilke mails, du skal tjekke for potentielle cpr-numre.
Du kan dog forvente, at der vil være en del falsk-positive resultater – det vil sige mails, der ikke indeholder cpr-numre,
men noget der ligner, for eksempel kontonumre.
Få tips til oprydning af din mailboks.
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