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Nyt sengeafsnit giver bedre plads til at sætte patienten i centrum
I det hele taget er overgangen

Tarmkirurgisk Afsnit dagen efter

til ensengsstuer en stor gevinst,

ind på etage 7 i det eksisterende

mener sygeplejefaglig direktør

hospital sammen med dagfunk-

Mette Fjord Nielsen:

tionen Stomi-klinik.

- Ensengsstuerne er et kæmpe
fremskridt for danske hospita-

Læs mere på hjemmesiden.

ler – og også for os i Viborg. For
patienterne betyder overgangen
til ensengsstuer samtidig bedre
Når Mavekirurgisk Afsnit og

mulighed for en god og helende

Karkirurgisk Afsnit den 28. okto-

nattesøvn og plads til de pårøren-

ber flytter ind i det nye

de - og begge dele kan have stor

akutcenter på RH Viborg, bliver

betydning, når man er svækket

firesengsstuer skiftet ud med

af sygdom eller skal komme sig

ensengsstuer. Det giver bedre

efter operation.

plads til fortrolighed, privatliv og

I forbindelse med flytningen

pårørende – og til dokumentation

opdeles det nuværende Mave- og

på sengestuerne.

Tarmkirurgisk Afsnit i to

- Med overgangen fra firesengs-

selvstændige afsnit – Maveki-

stuer til ensengsstuer får vi

rurgisk Afsnit og Tarmkirurgisk

blandt andet langt bedre

Afsnit. Mens førstnævnte altså

mulighed for at dokumentere og

flytter ind i nybyggeriet den 28.

skrive journal inde på sengestuen

oktober, rykker
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sammen med patienterne. På den
måde kan patienterne bedre følge
med i, hvad der bliver noteret om
dem – og spørge ind til det, de
ikke forstår, eller gerne vil have
uddybet, siger ledende overlæge
på Kirurgi Einar Pahle.
Han er ikke i tvivl om, at den
form for patientnær dokumentation vil betyde et løft for patientsikkerheden – og for patienternes fornemmelse af at blive set,
hørt og have indflydelse på egen
situation.

Hospitalsenhed Midt
Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive

14,8 millioner kroner fordelt på HE Midt
afdelinger og centre i 2020 som
en hjælp til at løse nogle af de
udfordringer, vi akut står overfor
i 2020. Afdelinger og centre får
en mulighed for at fjerne eller reducere særligt belastende besparelser eller anvende midlerne til
andre økonomiske udfordringer,
som de ved vil komme. Og nogle
besparelser indfases mere gradvist i årene, der kommer, siger
hospitalsdirektør Thomas Balle
Kristensen.
Med regionsrådets budgetforlig

og centre i Silkeborg og Viborg

Den præcise fordeling af midlerne

for 2020 bliver HE Midt tilført

for at kunne overholde afdelin-

mellem HE Midts hospitaler kan

14,8 millioner kroner. Hospitals-

gernes egne budgetter til næste

ses på hjemmesiden og

ledelsen har nu fordelt midlerne i

år.

intranettet under nyheder.

2020 og årene derefter.
HE Midt står over for en spa-

- Størstedelen af spareplanerne

replan på 50 millioner kroner i

skal fortsat gennemføres i 2020

2020.

og i de kommende år.

Derudover er der lokale besparel-

Men vi har valgt at tilføre de 14,8

ser på en række afdelinger

millioner kroner til vores

Lovændring betyder lettelse for nogle opslag i EPJ og stramning for andre
Sundhedsloven er blevet ændret,

- Opslag ved aktuel behandling.

Fremover kræver alt kvalitets-

så det er blevet lettere at få lov

- Opslag ved andre formål end

arbejde (lokalt og tværgående)

til at lave opslag i forbindelse

behandling med samtykke.

altså en tilladelse fra hospitalsle-

med ’aktuel behandling’. Desuden

- Opslag ved kvalitetsarbejde.

delsen.

kan man nu få hjælp fra en kol-

- Opslag af hensyn til egen læ-

lega, der ikke er en ’autoriseret

ring.

sundhedsperson’, til at slå op

Du kan læse nærmere omkring
lovændringen i den regionale op-

ved kvalitetsarbejde, læring med

Ændringerne medfører, at det

slagsretningslinje i e-Dok.

videre.

ikke længere er tilladt at slå op

Her kan du også finde det ansøg-

ved lokalt kvalitetsarbejde uden

ningsskema, der skal anvendes,

Lovændringen trådte i kraft 1. juli

patientsamtykke eller en tilladelse

når man har brug for en tilladelse

2019 og har betydning for:

fra hospitalsledelsen.

fra hospitalsledelsen.
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Ældre borgere er godt tilfredse med udskrivelsen fra HE Midt
Social- og Indenrigsministeriet

- På sundhedsområdet er det helt

har undersøgt, hvor tilfredse

centralt at sikre gode og sam-

ældre patienter var med deres

menhængende forløb for bor-

udskrivelse fra hospitalet og den

gerne på tværs af de involverede

efterfølgende kontakt til kommu-

sektorer. Vi har dog en begrænset

nen og den praktiserende læge.

viden om, hvordan borgerne rent
faktisk oplever deres forløb, og

HE Midt har en topplacering i den

det er denne undersøgelse med

nye undersøgelse, som Social- og

til at belyse, siger Mette Fjord

Indenrigsministeriets Benchmar-

Undersøgelsen viser, at midt-

Nielsen, sygeplejefaglig direktør i

kingenhed har foretaget på tværs

jyderne generelt er rigtig godt

HE Midt.

af landets hospitaler. 23.000

tilfredse med overgangene fra

patienter over 64 år er blevet

indlæggelsen på HE Midt til kom-

spurgt om, hvor tilfredse de er

munal indsats og kontakten til

med deres udskrivelse fra hospi-

deres praktiserende læge efter

talet og den efterfølgende kontakt

udskrivelsen. HE Midt får den

til kommunen og deres praktise-

bedste vurdering fra patienterne

rende læge.

på samtlige parametre i undersø-

Læs mere på hjemmesiden.

gelsen.

En arbejdshest med krudt i røven fejrer 40 års jubilæum
Sådan indledte lederen af Ser-

Hun er ifølge kollegaerne det,

vicecentrets Sekretariat Anette

man kalder for en arbejdshest

Tolstrup sin tale til lager- og logi-

med krudt i røven.

stikmedarbejder Ilse Præst, som
forleden kunne fejre sit 40 års

Hver dag formår Ilse at udvise et

jubilæum omringet af kollegaer

brændende engagement og en

og familie.

faglig stolthed på depoterne, et
engagement som i særlig grad

Fra sygepleje-elev til leder

skinner igennem overfor afsnit-

for lager og logistik

tets praktikanter, som hvert år

I 40 år har Ilse været ansat i

nyder godt af Ilses kærlige og

først Viborg Amt og senere

opdragende behandling. Særligt

Region Midtjylland med forskel-

denne indsats roste og takkede

ligt arbejde indenfor sundheds-

Anette Tolstrup for.

området.
Fra sygepleje-elev i Thisted i
Ilse Præst kunne forleden fejre

1979 til sikkerhedsrepræsentant

sit 40 års jubilæum som ansat i

i RH Skive drog hun i 2006 til RH

sundhedssektoren.

Viborg, hvor hun i dag i HE Midt
Indkøb og Logistik, styrer det

- 40 år, det er godt nok lang tid,

sterile depot med hård hånd.

hvis man kigger tilbage. Det er
ikke sikkert, du har oplevet det

Ilse har i al sin tid på RH Viborg

som lang tid, det gør man jo

vist sig som en ihærdig,

sjældent, når det ene år får lov til

serviceminded og bestemt dame,

at tage det andet.

som ikke skåner sig selv i forhold
til arbejdsbelastning.
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Du kan beskytte patienterne ved at blive influenzavaccineret.
Du smitter i dagene inden, du

sædvanligvis mellem et halvt og

bliver syg af influenza. Derfor

et helt år.

anbefaler HE Midt ansatte at tage

Infektionsmedicinere og mikro-

imod tilbud om influenzavaccina-

biologer i Region Midtjylland samt

tion på arbejdspladsen – særligt

hygiejneudvalget i HE Midt an-

af hensyn til patienterne.

befaler, at de ansatte tager imod

Med tilbuddet ønsker hospitalsen-

tilbuddet og lader sig vaccinere.

heden at forebygge, at hospitalets ansatte bringer smitte videre

Se på intranettet hvor og hvornår

til patienterne.

hvor du kan blive vaccineret og
læs mere om vaccinationen.

Ved vaccinationen opnår du en vis
beskyttelse mod influenza.
Beskyttelsen opnås i løbet af totre uger, og den holder

Simpel metode giver respiratorpatienter stemmen tilbage
Respiratorpatienter kan ikke tale,

respiratorpatienter. I dag er

Men på Center for Planlagt Kirurgi

hvis respirator-tuben er opereret

mange af patienterne vågne.

har man de sidste to år også

ind i halsen. Men med LISA-me-

Det kan være frustrerende ikke

brugt metoden til patienter, der

toden har intensiv-personalet på

at kunne give udtryk for behov,

har brug for intensiv behandling

Center for Planlagt Kirurgi givet

smerter og bekymringer, når man

på grund af medicinske sygdom-

respiratorpatienterne stemmen

er meget syg og indlagt i lang tid,

me. 80 procent af de medicinske

tilbage.

forklarer intensivsygeplejerske

intensivpatienter har i de to år

Kathrine Eggertsen på Center for

fået stemmens brug tilbage.

Patienter, der skal ligge i respi-

Planlagt Kirurgi.

rator i længere tid, får normalt

Læs mere på hjemmesiden

opereret et plastikrør ind i halsen,

LISA-metoden har tidligere været

en såkaldt tracheostomi, hvori-

brugt hos patienter med brug for

gennem der kommer luft ned til

respirator på grund af hjerne-

lungerne. Med en ballon lukkes

skade.

der samtidig af op til svælget, så
der ikke siver mundvand ned til
lungerne. Dette lukker for luft til
stemmelæberne, og derfor kan
man ikke tale. Med LISA-metoden
tilkobles en ekstra slange, som
blæser luft op over ballonen og
stemmelæberne, så patienterne
kan tale på trods af respiratoren.
- Metoden har været kendt i 40
år, men er nok gået lidt i glemmebogen på intensivafdelinger,
fordi man tidligere altid bedøvede
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