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Akutte skulderpatienter får planlagte skulderoperationer
Akutte skulderoperationer har

tid til operation 2-3 dage efter,

mindsker risikoen for en udskudt

længe fyldt meget i det akutte

skaden er sket. Det giver ifølge

operation, siger han.

operationsprogram, og ved

ledende overlæge på Ortopædki-

Samtidigt reducerer denne form

årsskiftet har Ortopædkirurgi

rurgi, Steen Olesen, flere fordele

for planlægning antallet af ind-

gentænkt planlægningen af

for både patienten og hospitalet.

lagte patienter på sengeafsnittet,

operationerne i afdelingen. Det

- Patienten slipper for at blive

da patienterne ikke venter på

har betydet en omlægning af de

indlagt akut og for at faste på

operation under indlæggelse på

mange skulderoperationer, som

ubestemt tid, mens han venter

hospitalet.

førhen blev behandlet på samme

på sin operation. Risikoen for, at

linje som alle de øvrige akutte

operationen bliver skubbet på

operationer.

grund af mere akutte tilfælde i

I dag får en patient, som kommer

skadestuen i løbet af vagten, er

ind på skadestuen med et opera-

stor. Ved at give patienten en

tionskrævende brud i skulderen,

planlagt tid til operation et par

immobiliserende og smertestillen-

dage efter kan patienten møde

de behandling på skadestuen og

fastende ind på hospitalet, hvilket

bliver herefter sendt hjem. Dagen

forkorter indlæggelsestiden og

Læs mere om omlægningen af
de akutte skulderoperationer
på hjemmesiden.

efter får patienten besked om

Hospitalsenhed Midt
Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive

Hospitalsenhed Midt vinder Initiativprisen 2019
Medicinsk Afsnit 2 på RH Viborg
og hjemmesygeplejerskerne i
Skive og Viborg Kommuner vandt
onsdag den 4. september Region
Midtjyllands Initiativpris for et
forbilledligt samarbejde om KOLpatienter.
Sammen har parterne udviklet
»KOL-behandlingsplanen«, som
er en individuel plan for KOLpatienter, der af kognitive årsager
ikke kan stå for egen behandling
eller reagere, når de første symptomer på forværring viser sig.
Behandlingsplanen tager ud-

Anni Bastrup Jensen, Kirsten

gangspunkt i hver enkelt patients

Lynderup og Betina Lodberg

situation - for eksempel hvad de

Jensen modtog på vegne af

første typiske tegn på forværring

Medicinsk Afsnit 2 på RH Viborg

Initiativprisen gives til en

af sygdommen er for patienten.

og hjemmesygeplejerskerne

person eller afdeling, som

Patientens lungestatus bliver

i Skive og Viborg Region

har skabt en ny løsning, der

vurderet ud fra KOL-behand-

Midtjyllands Initiativpris for

giver værdi for borgerne,

lingsplanen en gang om ugen, og

et forbilledligt samarbejde

skaber sammenhæng og

hjemmesygeplejersken kan hur-

om KOLpatienter. Foto:

bedre kvalitet og viser vilje,

tigt sætte behandling i gang, hvis

Rune Borre-Jensen

mod og engagement blandt

patientens sygdom forværres.

Om Initiativprisen:

medarbejdere og ledere.

Prisen blev uddelt på Region Midtjyllands årlige innovationsdag.

Se mere på www.pris.rm.dk.

HE Midt præsenterer 15 innovative løsninger på Innovationsdagen
Region Midtjyllands Innovations-

inspirerede hinanden og knyt-

Innovationsdagen blev i år afholdt

dag blev onsdag den 4. septem-

tede nye forbindelser på tværs af

i Fængslet i Horsens. Her blev

ber afholdt for 7. gang. Dagen

hele Region Midtjylland. HE Midt

SMARTprisen 2019 og Initiativ-

var en fælles arbejdsdag om

var godt repræsenteret på dagen

prisen 2019 også kåret sammen

udvikling, hvor medarbejdere

med mange spændende og udvik-

med publikumsprisen, som var

delte gode idéer og løsninger,

lende løsninger.

deltagernes egen kåring af bedste
stand. HE Midt vandt Innovationsprisen for KOL-behandlingsplanen
sammen med Skive og Viborg
Kommuner, og HE Midts stand for
projektet "Sukkergel – trylledrik
til nyfødte og guf for de små grå!"
vandt årets publikumspris.
På dagen kunne man deltage i ét
af otte obsessions, heraf kom det
ene fra HE Midt. Derudover deltog
yderligere 14 projekter fra HE
Midt i dagens speeddating.
Læs mere om HE Midts innovative
løsninger på hjemmesiden.
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Røntgenbus bekæmper tuberkulose i Viborg
Region Hovedstadens røntgenbus
var torsdag den 29. august forbi
Viborg for at opspore tuberkulose. Forud for besøget var der
delt flyers rundt på flere af byens
værtshuse for at gøre opmærksom på bussens ankomst til
Viborg, og lungelæger og tuberkulosesygeplejersker bemandede
bussen dagen igennem.
Røntgenbussen er en specialbygget lastbil med røntgenudstyr,
som er blevet til i et samarbejde
mellem Region Hovedstaden og
Gentofte Hospital. Bussen er bygget for at opspore tuberkulose,

- Der er ikke tale om et nyt

mere for en gruppe borgere at

som er udbredt blandt hovedsta-

udbrud af tuberkulose i Viborg.

blive undersøgt og samtidig sætte

dens socialt udsatte borgere.

Opsporingsarbejdet er et samar-

fokus på, at tuberkulose stadig

Sidste år havde Viborg et udbrud

bejde mellem regioner og hospi-

findes og kan behandles, siger

af tuberkulose. Der var et stort

taler, og vi får bussen ud for at

Tina Nørregaard Gissel, overlæge

opsporingsarbejde forbundet med

give et tilbud om undersøgelse

på Medicinsk Afdeling, RH Viborg.

udbruddet, men det kom under

for sygdommen til en gruppe

kontrol. Når røntgenbussen har

mennesker, som ikke altid har

Læs mere om opsporingsarbejdet

sat kursen mod Viborg, er det for

det så nemt med hospitaler. Vi er

på hjemmesiden.

at lave yderligere opsporingsar-

rigtig glade for at kunne bruge

bejde og sætte fokus på sygdom-

bussen til opsporingsarbejdet, og

men.

vi håber på at gøre det lidt nem-

RSI Revyen på rekrutteringsjagt
Har du, hvad der skal til for at få

friske make-up artister, muntre

Hvert 3. år afholder en større

en revy stablet på benene?

tekstforfattere og mange flere

gruppe af ildsjæle en revy for og

RSI Revyen søger nu skønne

hjælpsomme personligheder til

om kollagerne på RH Silkeborg.

skuespillere, lækre sangstemmer,

næste års revy.

Hvert år kommer nye til, og i år
er ingen undtagelse. Nye idéer til
tekster skal på bordet. Sjove og
kærlige historier om kollegaerne
skal frem i lyset.
Hele revyholdet øver hver onsdag
klokken 19-22 med start den 8.
januar 2020 frem til revystart 20.
og 21. marts 2020.
Skal du være med i revyproduktionen 2020, eller er du nysgerrig
på at vide mere?
Så kontakt revyholdet på mail
eller læs mere i nyhed på intranettet.
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Hospitalet testede beredskabet
Både politi, brandvæsen, præhospital og hospitalets folk var i
sving, da der fredag i sidste uge
var brandøvelse på RH Viborg.
Øvelsen blev brugt til at teste
og gennemgå alle procedurer, så
vi er helt klar, hvis en lignende
situation skulle opstå i virkelighedens verden.
- Med øvelsen træner vi at
alarmere, evakuere og samarbejde med politi, brandvæsen
og beredskab. Samtidig tester
vi, om det tekniske udstyr i det
nye akutcenter virker, som det
skal, forklarer ledende overlæge
fra Akutafdelingen Jacob Stouby

- Det er jo en læringsproces, som

Mortensen, som dagen igennem

vi skal evaluere på og lære af. På

observerede øvelsen.

den måde kan vi se, hvad der vir-

Øvelsen foregik på etage 6 i det

ker, og hvad vi skal have justeret

nye akutcenter, hvor Hjerteafsnit

for at gøre det bedre næste gang,

senere på året rykker ind, men

siger Jacob Stouby Mortensen.

erfaringerne fra øvelsen skal
komme alle afdelinger og øvelser

Læs reportage og se billeder fra

til gode.

øvelsen på hjemmesiden.

Bliv klogere med rabat
Som ansat i Region Midtjylland

eller på, hvordan du optimerer

forskningen i spil i nye rammer.

kan du deltage på Folkeuniver-

dit arbejdsliv? Efterårets program

Den traditionelle forelæsning får

sitets kurser til 25 procent af

har noget for enhver smag.

en ekstra dimension for at gøre

prisen.

Folkeuniversitet tilbyder ikke bare

forskningsresultater mere spise-

Vil du eksempelvis gerne være

klassiske forelæsninger, men har

lige for det bredere publikum.

klogere på eksistentiel psykologi

ambitioner om hele tiden at sætte

Derfor er programmet spækket med spændende og lærerige
forløb, som Region Midtjylland
via en særaftale kan give dig som
ansat 75 procent rabat på. Du
har mulighed for at deltage på
et længere forløb eller et enkelt
aftenkursus. Du skal dog være
opmærksom på, at du maksimalt
må tilmelde dig ét forløb eller ét
kursus på særaftalen. Det kan
være, din kollega allerede har
tilmeldt sig et kursus, som du kan
lade dig inspirere af?
Du kan se hele programmet og
tilmelde dig her.
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Nyt om kommende LPR3-funktioner i MidtEPJ
MidtEPJ gennemgår lige nu en
større opdatering, som skal hjælpe på nogle af de udfordringer,
der er fulgt med overgangen til
LPR3 i februar i år. Opdateringen
skal sikre, at der kommer nogle
af de ændringer, som personalet
har foreslået.
Søndag den 27. oktober kommer
opdateringen, som skal sikre nye
funktioner. Blandt andet vil bedre
støtte ved validering af indberetninger og valg af den rigtige kontaktinformation i forbindelse med
canceranmeldelse være nogle af
de nye funktioner.

Du kan læse meget mere om de

direkte besked på mail, når der

I løbet af første kvartal af 2020

nye LPR3-funktioner på

nyt om systemerne.

udkommer endnu en opdatering.

sygdomsforløb.rm.dk.

Med til den opdatering følger

Du kan også holde dig opdateret

Bliv abonnent på EPJ-nyheder

blandt andet en ny sygdoms-

om de nye LPR3-funktioner, ved

her.

oversigt.

at abonnere på en oversigt og få

Økonomiaftale mellem Danske Regioner og regeringen
Der er netop indgået økonomi-

millioner kroner og engangsbe-

forhandlinger og vedtagelsen af

aftale, der giver Region

løbet på 100 millioner kroner til

budget 2020.

Midtjylland 320 millioner kroner

flytteudgifter tilsammen kan give

Den 25. september er der 1. be-

mere på budgettet i 2020 end i

en økonomisk håndsrækning til

handling af budget 2020 i regi-

2019 samt et engangsbeløb 100

Aarhus Universitetshospital (AUH)

onsrådet.

millioner kroner til flytteudgifter.

og mulighed for, at de varslede

Den 8. oktober er der budgetdrøf-

Aftalen er indgået af regeringen

besparelser på AUH fra 2020 og

telser, og den 30. oktober vedta-

og Danske Regioner.

frem kan udgå.

ger regionsrådet Region Midtjyl-

Regionsrådsformand Anders

Den endelige afklaring af

lands budget for 2020.

Kühnau meddeler, at det varige

regionens økonomiske situation

løft i regionens økonomi på 320

afventer regionsrådets budget-
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