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Hospitalsledelsen: Ekstra penge skal hjælpe på besparelserne i hele HE Midt

Så kom det – regionsrådets 
budgetforlig. Der er ikke tvivl om, 
at forliget tydeligt prioriterer en 
hjælp til at genoprette budgettet 
på Aarhus Universitetshospital. 
Men forliget giver også HE Midt 
en kærkommen hjælp på knap 15 
millioner kroner mere i budgettet 
de kommende år og 11 millioner 
til at vedligeholde bygningerne på 
RH Silkeborg.

Hvad betyder forliget
Indtil forliget kom, stod HE Midt 
over for en fælles spareplan på 
50 millioner kroner i 2020. 
Oveni den fælles spareplan skal 
mange afdelinger og centre også 
gennemføre lokale besparelser for 
at holde deres eget budget. 

Med forliget kan vi skrue den fæl-
les spareplan lidt ned.

Senere i dag, fredag, taler vi med 
Hoved-MED-udvalget og afde-
lings- og centerledelser om de 
muligheder, de ekstra 15 millioner 
kroner giver. Vi vil lægge vægt 
på, at de 15 millioner så vidt mu-
ligt skal komme alle afdelinger og 
centre i HE Midt til gode – for alle 
er ramt af spareplanen. 

Sammenhæng mellem 
opgaver og ressoucer 
Regionsrådet besluttede med 
budgetforliget at fastholde 
besparelsen på ambulante besøg 
for hospitalerne i Region Midtjyl-
land. Således vil vi også fremover 

fortsætte HE Midts arbejde med 
at omstille vores hospitaler, 
så vi allerede nu arbejder frem 
mod at skabe sammenhæng mel-
lem opgaver og ressourcer i frem-
tiden. Vi vil samtidig have fokus 
på årene efter 2020, så vi på sigt 
har mulighed for at gøre nye nød-
vendige tiltag, uden at det hver 
gang skal betyde besparelser i 
andre afdelinger og centre. 

Mange af jer har brugt jeres 
ytringsfrihed i optakten til 
budgetforhandlingerne. Det er 
helt forståeligt og også vigtigt, at 
I siger til og fra. 

Tak for at I arbejder engageret 
for vores patienter og for det 
gode arbejdsmiljø på hvert 
hospital i HE Midt og ikke mindst 
på tværs af vores dygtige 
hospitalsenhed – trods stormvejr 
omkring økonomien hjælper I alle 
til at holde HE Midt på ret kurs.
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Viborgs første PET/CT skanner skal sikre endnu mere præcise diagnoser

En klar forbedring for patienterne 
og en gevinst for hospitalet. Så-
dan betegner ledende overlæge 
Jan Abrahamsen den nye PET/CT 
skanner, som han og kollegerne i 
Fysiologisk Klinik netop har taget 
i brug. 
- Den nye digitale PET/CT 
skanner hører til den nyeste 
generation og kan levere 
akkurate billeder på meget kort 
tid. For patienterne betyder det 
en hurtig og præcis diagnose. 
Samtidig kan mængden af det ra-
dioaktive sporstof til patienterne 
reduceres, siger Jan Abrahamsen. 

For hospitalet betyder det samti-
dig endnu mere effektive under-
søgelser og god udnyttelse af 
ressourcerne.

Dynamiske undersøgelser
I første omgang er hospitalets 
nye PET/CT skanner blevet brugt 
i forbindelse med kræftudrednin-
ger, men fremover vil den også 
skulle bruges til skanninger af 
hjerne, hjerte og kar, fortæller 
Jan Abrahamsen.
- PET/CT skanneren er særlig 
velegnet til dynamiske under-
søgelser, hvor man eksempelvis 
skal se gennemstrømningen i et 

hjerte eller i patientens blodkar 
eller undersøge hjernens aktivi-
tet, forklarer Jan Abrahamsen.
Og netop de tre områder passer 
godt til RH Viborg, påpeger læ-
gefaglig direktør Claus Brøckner 
Nielsen:
- RH Viborg står allerede i dag 
stærkt inden for hjertesyg-
domme, neurologi og karkirurgi. 
Derfor er vi utroligt glade for, at 
den nye PET/CT skanner kommer 
netop de store og alvorligt syge 
patientgrupper til gavn. 

Den nye PET/CT skanner er 
indkøbt til Fysiologisk Klinik i 
forbindelse med det omfattende 
kvalitetsfondsbyggeri på hospita-
let i Viborg. Her er Fysiologisk Kli-
nik netop flyttet ind på etage 3, 
hvor klinikken har fået markant 
bedre plads end hidtil. Samtidig 
er lokalerne skræddersyet til den 
højtspecialiserede afdeling, som 
undersøger og skanner patienter 
for en lang række af hospitalsen-
hedens øvrige afdelinger. 

Læs meget mere om den nye 
PET/CT-skanner her. 

Regionsrådets budgetforlig er på plads
Regionsrådet indgik tirsdag forlig 
om næste års budget for Region 
Midtjylland. HE Midt får som led i 
aftalen 14,8 millioner kroner eks-
tra i budgettet fra 2020 og godt 
11 millioner kroner til vedligehold 
på RH Silkeborg fra 2021.

Det betyder, at HE Midts spare-
plan for 2020 kan blive lidt min-
dre. Derudover er der fortsat en 
række afdelinger og centre, som 
skal spare ekstra for at overholde 
deres eget budget.

Hospitalsledelsen beslutter hur-
tigst muligt, hvordan de knap 15
millioner kroner skal fordeles.

Læs nyheden om budgetforliget

http://www.hospitalsbyggeri-viborg.rm.dk/nyheder/nyheder/2019/viborgs-forste-petct-skanner-skal-sikre-endnu-mere-pracise-diagnoser/
http://www.hospitalsbyggeri-viborg.rm.dk/nyheder/nyheder/2019/viborgs-forste-petct-skanner-skal-sikre-endnu-mere-pracise-diagnoser/
http://intranet.rm.dk/kommunikation/udgivelser/midt-info/nyheder-2019/oktober19/et-samlet-regionsrad-prioriterer-hospitaler-og-klima/
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Dansk Karkirurgisk Selskab holder årsmøde i Viborg

Den 25. og 26. oktober holder 
Dansk Kar Kirurgisk Selskab 
årsmøde på Golfhotellet i Viborg. 
Årsmødet går på skift mellem 
de syv karkirurgiske afdelinger 

i Danmark, og i år er det RH Vi-
borgs tur til at være vært. 
Til årsmødet mødes specialets 
sygeplejersker, sekretærer, 

forskere og læger om både 
fagspecifikke og tværfaglige 
emner – og til foredrag, hvor ny 
forskning og udviklingsprojekter 
inden for området præsenteres.

Årets tema
Temaet er i år medicinsk 
behandling af perifer åreforkalk-
ning. Herudover vil der være 
oplæg om nudging, motivation og 
arbejdsmiljø.

Læs om dagens program og til-
meld dig her.

Fra ydmyg sygepleje-elev til afdelingssygeplejerske. 

Marie Klausholt Svolgaard kunne 
fredag den 4. oktober fejre sit 40 
års jubilæum. Med et stort smil 
lod hun sig hylde af sine kollegaer 
for sin lange, trofaste og loyale 
arbejdsindsats som sygeplejerske 
på RH Viborg. 
Marie har med stædige skridt 
gået af sygepleje-vejen og trådte 
i 1978 ind på Sygeplejeskolen i 

Viborg. Lige siden har Marie, som 
en målbevidst sygeplejerske, 
arbejdet sig igennem forskelligt 
relevant arbejde i blandt andet 
skade/modtagelsen og intensiv/
opvågning på hvad der dengang 
hed Viborg Sygehus. I dag funge-
rer hun som afdelingssygeplejer-
ske på Intensiv på RH Viborg.  

- Marie du er troværdig, kærlig 
og sjov, og din humor fornægter 
sig ikke, sagde oversygeplejerske 
Leni Abrahamsen i sin tale på 
jubilæumsdagen. 
Her fremhævede oversyge 
plejersken samtidig Maries styr-
ker og roste for den autenticitet, 
som Marie altid bringer med sig 
på arbejde. 
I talen lå også et budskab til 
Marie om, at hun trygt kan tro på 
sig selv og holde ved den person, 
hun med arbejdet er vokset til at 
blive.

https://karkirurgi.dk/%252525252525c3%252525252525a5rsm%252525252525c3%252525252525b8de%25252525252520viborg%25252525252520forside/index.html
https://karkirurgi.dk/%252525252525c3%252525252525a5rsm%252525252525c3%252525252525b8de%25252525252520viborg%25252525252520forside/index.html
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Få hjælp til akut tolkning i Det Fællesregionale Akuttolkecenter
Fra den 1. oktober 2019 kan du 
få hjælp til akut video- og 
telefontolkning i Det Fællesregio-
nale Akuttolkecenter.
De fem regioner, herunder Region 
Midtjylland, opretter fra den 1. 
oktober et fællesregionalt  
tolkecenter, som kan levere akut 
video- og teletolkning til hospita-
lerne og lægevagten.
Med akut forstås ikke-planlagte 
ambulante besøg eller indlæg-
gelser, hvor henvisningen sker 
samme dag, som tolkningen 
skal finde sted - for eksempel i 

akutmodtagelser på fødeafdelin-
ger, hos lægevagten og i øvrige 
afdelinger, der modtager akutte 
og subakutte patienter.
Det Fællesregionale Akuttolkecen-
ter leverer akut fremmedsprogs-

tolkning fra 7-23 alle dage, også i 
weekender og på helligdage.
Tolkningen bestilles på telefon 
7636 0060, hvor det også afta-
les om tolkningen skal foregå på 
video eller telefon.
Regionerne betaler et fast abon-
nementsbeløb for de 
leverede tolkninger, så det er 
omkostningsfrit for afdelingen at 
gøre brug af tilbuddet.
Patienter, der ikke er eller kan 
undtages fra tolkegebyr, vil blive 
opkrævet gebyr for tolkningen. 

           HUSK!!!

NYHEDSbrev holder efter-

årsferie, og udkommer igen 

i uge 43. 

Kom til foredrag om Viborg Sygehus’ historie 

Der var engang, hvor en blind-
tarmsbetændelse krævede et 
halvt års indlæggelse. Det var 
en tid, som står i stor kontrast 
til i dag, hvor eksempelvis hofter 
bliver skiftet ambulant og patient-
vejledninger bliver læst digitalt.  

Du er inviteret.
Tirsdag den 22. oktober klokken 
19:00 inviterer Viborg
Hovedbibliotek og forfatter Peter 
H. Iversen til foredrag.  
Foredraget vil tage udgangspunkt 
i bogen »Det midtjyske Rigsho-
spital« og handle om udviklingen 
af sygehuset igennem tiden. Afte-
nens foredrag er for alle
intereserede, og der er gratis 
entré.  

Bogen kan købes i hospitalets 
Information og i 7-Eleven ved 
hospitalets hovedindgang. 

Du kan desuden høre en lille 
fortælling fra bogen i denne 
video.

https://region-midtjylland.23video.com/secret/56495618/c798dd2f55bf0049af6c6bfe7aeab9a0
https://region-midtjylland.23video.com/secret/56495618/c798dd2f55bf0049af6c6bfe7aeab9a0
https://region-midtjylland.23video.com/secret/56495618/c798dd2f55bf0049af6c6bfe7aeab9a0

