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HE Midt uddanner fremtidens arbejdskraft
Med 26 forskellige uddannelser

faggrupper, siger Lone Geertsen

vil give de unge et indblik i nogle

og 1800 årlige elever og stude-

Kolbæk, der er leder af HR Ud-

af hospitalets uddannelser inden

rende er HE Midt en af områdets

dannelse.

for mad, service og teknik.

helt store aktører, når det handler

For HE Midt handler indsatsen

- Som læge eller sygeplejerske

om at uddanne fremtidens

med de mange elever og stude-

er du jo afgørende for patien-

arbejdskraft. På årets erhvervs-

rende blandt andet om at sikre,

ten. Men det er du også, hvis du

og uddannelsesmesse i Viborg

at der også fremover er udlært

gør operationsstuen ren, laver

slår organisationen i næste uge et

arbejdskraft, som kan løse alle

nærende mad til patienterne eller

slag for nogle af hospitalets mere

hospitalernes opgaver. Samtidig

er den elektriker, der er med til at

»usynlige« uddannelser.

betyder den store andel af stude-

sikre, at udstyret virker. Hospita-

- Udefra kan man måske godt få

rende og elever, at hospitalernes

let kan ganske enkelt ikke funge-

det indtryk, at vi primært be-

faste medarbejdere løbende får

re uden teknikere og servicefolk,

skæftiger og uddanner læger og

tilført ny inspiration og viden.

pointerer Lone Geertsen Kolbæk.

sygeplejersker. Men faktum er, at

For hver eneste faggruppe på

der skal en lang række andre fag-

hospitalet er nemlig med til at

grupper til, for at få et hospital til

gøre en forskel for patienter og

at fungere – og derfor uddanner

pårørende, understreger uddan-

vi selvfølgelig også mange elever

nelseslederen, som på Viborg

og studerende inden for de andre

Erhvervs- og Uddannelsesmesse

Læs mere på hjemmesiden.

Hospitalsenhed Midt
Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive

HMU godkender ny arbejdsmiljøaftale for HE Midt
Den nye arbejdsmiljøaftale for

konkret at udbrede metode og

skal styrkes som et supplement

2019-2020 er nu godkendt af

erfaringer fra Neurologis indsats,

til LMU/HMU. TRIO er et sam-

HMU og sætter særligt fokus på

der i år gav en nominering til

arbejde mellem ledelse, tillids-

rekruttering og trivsel – herunder,

Arbejdsmiljøprisen.

repræsentanter og arbejdsmiljø-

hvordan vi håndterer arbejds-

I år har HMU desuden prioriteret,

repræsentanter.

mængde og krav.

at det såkaldte TRIO samarbejde

Læs mere på intranettet.

Som første skridt skal projektet
om rekruttering og trivsel målrettes, så vi kan lave konkrete
indsatser. Det sker i dette efterår.
Målet er, at HE Midt også fremover kan tiltrække gode ansøgere
og sikre medarbejdernes trivsel.
Den nye aftale rummer blandt
andet 3 meter-reglen - og HMU
lægger vægt på, at alle tager reglen til sig i en fælles indsats for
at fremme trivsel og forebygge
ulykker.
Forflytningsoptimering er også
blandt indsatserne. Målet er helt

Få tips og tricks til medicinmodulet i EPJ og FMK
Kan du finde receptoversigten i

og tricks til det daglige arbejde

Undervisningsseancerne foregår

FMK? Ved du, hvad forskellen er

med medicin i EPJ og FMK.

5 gange og er opdelt for læger og

på givningsinstruksen og ordinati-

Kurset henvender sig til læger og

plejepersonale. Der er undervis-

onsbemærkningen? Kender du de

plejepersonale, der arbejder med

ning både i Viborg og Silkeborg.

tre forskellige muligheder for op-

medicin i EPJ og FMK. Personale

Det er gratis at deltage i under-

og nedtrapning i medicinmodulet?

fra Sundheds-It og Hospitals-

visningen, og tilmeldingen foregår

Måske, måske ikke! Uanset hvad

apoteket vil gennemgå de oftest

i Plan2learn – søg på »Tips og

har du nu mulighed for at komme

stillede spørgsmål til medicinmo-

Tricks til medicin i EPJ og FMK«.

på kursus og få en større viden

dulet i. Du vil selvfølgelig også få

om medicinmodulet i EPJ og FMK.

mulighed for at stille spørgsmål,

Kurset består af 60 minutters tips

og du behøver ikke medbringe pc.

Lene Sofia Sørensen overtager ledelsen af Regional Specialtandpleje
Overtandlæge Pernille Endrup

Lene Sofia Sørensen fra Pato-

Lene Sofia skal fortsat varetage

Jacobsen, leder af Regional

logi, og hun vil gerne hjælpe i

jobbet som ledende bioanalytiker

Specialtandpleje, har været

denne særlige situation. Lene

for Patologi.

sygemeldt i et stykke tid. Der er

Sofia overtager derfor ledelsen af

forskellige presserende udfordrin-

Regional Specialtandpleje indtil

ger for Regional Specialtandpleje

videre. Lene Sofia vil i perioden

i øjeblikket, og hospitalsledelsen

få hjælp af tandlæge Marianne E.

har vurderet, at der er behov for,

Jørgensen i forhold til ledelse af

at der er tilstedeværende ledelse,

de tandlægefaglige opgaver samt

indtil Pernille vender fuldt tilbage

hjælp til administrative opgaver

på arbejde.

fra sekretær i tandplejen Lotte

Derfor har hospitalsledelsen

Andersen samt fra Administratio-

talt med ledende bioanalytiker

nen.
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38 HEM-løbere gav den gas ved Frijsenborgløbet
Regn og våde løbesko holdt ikke

kilometer gennem boligkvarterer

affære, men alle løbere kom i mål

en flok friske HE Midt-kolleger til-

og skov. Årets løb blev en våd

med et smil om læben og kunne

bage, da Frijsenborgløbet torsdag

søge tørvejr i det fælles telt, hvor

den 5. september blev afholdt i

der også var plads til hygge og

Hammel. I alt 38 medarbejdere

forplejning.

fra Hammel Neurocenter stod klar

Frijsenborgløbet var sæsonens

til at repræsentere HE Midt i de

sidste store HE Midt-løb.

blå løbetrøjer.

Tidligere har hospitalsenheden

Traditionen tro kunne deltagerne

også været repræsenteret ved

enten gå ruten på 5 kilometer

både Almindsø Stafetten 24

eller løbe turen på 5 eller 19

Privatfoto

timers-løbet.

Region Midtjylland tager nyt fælles regionslager i brug
De første varer er allerede blevet

venter HE Midt den første leve-

sendt ud fra Region Midtjyllands

rance.

nye fælles regionslager.

- Det giver rigtig god mening at

Plastre, håndsprit og kuglepenne

centralisere vareforsyningsområ-

– ja, faktisk størstedelen af alle

det, for når man har ting liggende

de varer, der bliver brugt på

på forskellige lagre, så har man

Region Midtjyllands hospitaler,

ikke så stor udnyttelsesgrad, som

institutioner, i administrationen

hvis man har alt på et sted. Med

og hos de praktiserende læger –

ét lager kan vi lave flere samlede

skal fremover opbevares, pakkes

indkøb, og det kommer vi til at

og sendes ud fra Region Midtjyl-

spare penge på, siger regions-

lands nye fælles regionslager,

rådsformand Anders Kühnau.

Regionslager Midt.

Med et fælles regionslager bliver

RH Horsens er det første hospital,

ikke kun vareforsyningerne mere

der har modtaget varer fra lage-

strømlinet - regionen forven-

De første varer fra Region Midt-

ret, men det varer ikke længe før

ter også en økonomisk gevinst

jyllands nye fælles regions-

regionens øvrige hospitaler bliver

på omkring 35 millioner kroner

lager er sendt ud.

koblet på Regionslager Midt.

årligt.

Foto: Niels Aage Skovbo.

I begyndelsen af december for-

Sådan ændrer du din mailsignatur
Er din afdeling flyttet, har du fået

rette telefonnumre, afsnitsbeteg-

nyt job, eller har dit afsnit skif-

nelser eller adresser. Husk derfor

tet navn? Så husk at ændre din

at opdatere din mailsignatur i

mailsignatur, så dine kolleger og

Outlook og/eller webmail, når din

samarbejdspartnere også frem-

afdeling eksempelvis flytter.

over kan se dine aktuelle kontaktoplysninger i bunden af dine

På intranettet finder du links til

mails.Din mail-signatur fungerer

både adresseoversigt og vejled-

på mange måder som dit visit-

ning i opsætning af mailsignatur.

kort. Derfor er det ikke ligegyldigt, om signaturen indeholder de
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