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De akutte patienter er rykket ind i akutcentret
Første patient ankom allerede få

Røntgen og Skanning på etage 1

minutter efter, at skiltet for RH

i det nye akutcenter. Og torsdag

Viborgs nye Akutafsnit, Skade-

fulgte så Akutafsnit 2 og Akutaf-

stue og Lægevagt tirsdag morgen

snit Børn og Unge på etage 2.

var blevet afsløret og den nye

Dermed er hele Akutafdelingen

akutte funktion erklæret åben.

og de akutte funktioner nu rykket
ind i det nye akutcenter.

- Allerede ved første patient fik vi
et tydeligt eksempel på

- For medarbejderne i de flyt-

værdien af de nye rammer.

tende afdelinger var indflytningen

I løbet af blot 10 minutter var

kulminationen på flere års forbe-

Du kan læse mere om tirsdagens

vores første traumepatient un-

redelse. Heldigvis er det ind til vi-

indflytning på hjemmesiden, hvor

dersøgt, røntgenfotograferet og

dere gået helt efter planen, og de

du også finder omtale af flytnin-

CT-skannet, så vi kunne få et

nye rammer ser ud til at fungere

gen af Børn og Unge. På intra-

overblik over skaderne. Det er et

rigtig godt, siger oversygeplejer-

nettet finder du billeder fra de to

kæmpe løft for de akutte patien-

ske Trine Agerskov.

åbningsdage.

ter, hvor hurtig og korrekt hjælp
er afgørende, fortæller ledende

Hun sender en stor ros videre til

overlæge på Akutafdelingen Jacob

de mange medarbejdere, som

Stouby Mortensen.

har hjulpet med forberedelser og
flytning og nu tager imod patien-

Tirsdag åbnede både Skadestue,

terne med samme gejst og høje

Lægevagt, Akutafsnit 1 og Akut

faglighed som vanligt.

Hospitalsenhed Midt
Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive

RH Viborg forbedrer arbejdsmiljø med Skandinaviens første robotarme
Som det første hospital i Skandinavien har RH Viborg taget tre
nye robotarme i brug ved kikkertoperationer.
Indkøbet af tre robotarme skyldes
et påbud fra Arbejdstilsynet tidligere på året. Påbuddet beskrev,
at det ikke er sundhedsmæssigt
forsvarligt at lade assistenter stå
til en 50 minutter lang operation
i en statisk og lettere akavet
arbejdsposition for at holde et
kamera for kirurgen ved kikkertoperationer. Arbejdet udsatte

arbejdsforholdene i flere situatio-

- Det er en enorm forbedring af

de ansatte for belastninger, der

ner, da kirurgen nu via et joystik

vores arbejdsforhold, og et ind-

kunne medføre skader på ryg,

selv kan styre kameraet. Med

køb der virkelig imøde-

nakke og skulder og den manu-

meget få og små bevægelser kan

kommer vores håndværk, forkla-

elle kameraføring gjorde desuden

kirurgen ændre kameraets vinkel

rer ledende overlæge Einar Pahle

kirurgen »søsyg«.

og billede uden at forsinke opera-

ved Kirurgi.

tionen. Det giver en mere præcis
føring af kameraet og dermed

Læger og kirurger har ventet

bedre kvalitet af billederne under

spændt på, at robotarmene skulle

kikkertoperationerne.

implementeres og kan nu et par
uger efter implementeringen

Bedre læringsmulighed

vurdere, at robotarmene er lette,

Med den øgede kvalitet af bil-

intuitive og enkle at bruge og

lederne forbedrer robotarmene

ikke kræver den store oplæring.

også læringsmulighederne for
Forbedring af arbejdsforhold

assistenterne, som ofte er læger

Læs mere om robotarmene på HE

og kvalitet

under uddannelse. De er fritaget

Midts hjemmeside

Med robotarmene er problemerne

fra at holde et kamera og kan nu

løst. Robotarmene har aflastet

fokuserer på operationen.

assistenten og optimeret
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Akut syge børn og unge er nu flyttet ind i det nye akutcenter på RH Viborg
Modtagelsen af akut syge børn og
unge på HE Midt foregår nu i det
nye akutcenter på RH Viborg. Fra
torsdag den 14. stod børnelæger
og børnesygeplejersker klar til
at modtage dem i nye moderne
rammer og til at sikre den bedst
mulige pleje og behandling.
- Vi har glædet os til at flytte ind i
vores nye og virkelig dejlige lokaler. Her har vi fået bedre forhold
til at tage os af hospitalets yngste
patienter, og samtidig er
rammerne lyse og lækre, lyder
det fra Børn og Unges afdelingsledelse, der består af oversyge-

Det er forsat uddannede børne-

- Vores engagerede, dedikerede

plejerske Lotte Niebur og ledende

læger og børnesygeplejersker, der

og kompetente medarbejdere har

overlæge Jette Hoffmann-Peter-

står for behandling og pleje. De

knoklet for at sikre, at vi fik de

sen.

vil dog i de nye rammer få bedre

rette forhold i de nye lokaler. De

mulighed for at samarbejde med

har ydet en uvurderlig indsats for

kolleger i Akutafdelingen.

at sikre, at vi kan yde den bedst

Den nye Akutafsnit har enestuer
til patienterne – det var der ikke

mulige pleje og behandling, lyder

i den gamle akutmodtagelse. Der

Forud for åbningen af det nye

er også nyt overvågningsudstyr

akutafsnit har personalet i Børn

på stuerne, og der er bedre

og Unge igennem lang tid plan-

- Vi håber, at vores akut syge

ventearealer og bedre plads.

lagt og forberedt flytningen. De

børn og deres forældre vil op-

har øvet og trænet forskellige

leve en anderledes ro i vores nye

Udover de nye rammer vil

scenarier, så de nu er klar til at

akutafsnit, fordi vi nu får enestu-

patienter og pårørende ikke op-

tage de nye rammer i brug.

er og bedre ventearealer, supple-

leve de store forandringer.

det fra Lotte Niebur.

rer Jette Hoffmann-Petersen.

Fra webmail til "Outlook on the web" – en ny forbedret webmail
vil det i fremtiden være Outlook

venstre mappeliste.

on the web, som åbner op.
- Generelt virker den grafiske del
Hvad er nyt?

bedre end før.

Outlook on the web har et forbedOutlook webmail har fået nyt ud-

ret design og mange nye features

- Adgang til emojis - både

seende og forbedret funktionali-

for eksempel:

smileys og ikoner.

- Vedhæftede filer i mails bliver

- På din mobiltelefon, tablet

vist.

eller via en browser er layoutet

tet, når den om 14 dage går over
til at hedde "Outlook on the web".
Når du fra Citrixskrivebordet klik-

væsentlig bedre end før.

ker på "Outlook webmail" eller

- Funktionspostkasser vises med

tilgår post.rm.dk fra en browser,

mapper og undermapper i
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