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Pårørende får bedre mulighed for at overnatte hos patienten
Pårørende kan spille en afgørende

Mavekirurgisk Afsnit.

rolle for patienternes tryghed,

mulighed, fortæller Birgitte Vingborg.

trivsel og heling under og efter

Afsnittet flyttede i oktober ind i

indlæggelse på hospitalet. Derfor

det nye akutcenter og skiftede

På Mavekirurgisk Afsnit har de

er senge til netop de pårørende

dermed de vante flersengsstuer

valgt at fastmontere nogle af

tænkt ind i det nye akutcenter på

ud med ensengsstuer.

pårørendesengene på de enkelte

RH Viborg.

sengestuer, mens andre pårøren- Ensengsstuerne giver nogle nye

desenge er mobile og kan køres

- Tidligere kunne pårørende

muligheder, som vi som perso-

ind på sengestuerne efter behov.

selvfølgelig få lov at overnatte

nale lige skal have helt ind under

hos en døende patient eller i helt

huden og lære at udnytte opti-

Læs mere om de nye pårørende-

særlige tilfælde. Men med de nye

malt. For eksempel vil det helt

senge og de overvejelser, sen-

ensengsstuer og pårørendesenge

sikkert gavne nogle patienter

geafsnittet har gjort sig om flere

har vi fået langt bedre mulighe-

at have deres mand eller datter

overnattende pårørende.

der for at tilbyde overnatning til

til at overnatte, så de føler sig

de pårørende, når patienterne

trygge og ikke bliver ensomme på

ønsker det, fortæller afdelingssy-

sengestuen, så vi skal huske at

geplejerske Birgitte Vingborg fra

fortælle dem, at det nu er en
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Ny oversygeplejerske til Operation og Intensiv på RH Viborg
Christine Dragsbæk Knudsen bli-

men med den ledende overlæge

ver ny oversygeplejerske på Ope-

anviser retningen – til gavn for

ration og Intensiv fra 1. januar.

både medarbejderne, men i særdeleshed også for patienterne, si-

Christine Dragsbæk Knudsen

ger Christine Dragsbæk Knudsen.

kommer fra en stilling som oversygeplejerske på Bedøvelse, Ope-

Christine Dragsbæk Knudsen er

ration og Intensiv på RH Horsens

40 år. Hun blev uddannet til syge-

og tiltræder efter nytår i stillingen

plejerske i 2002 og har arbejdet

som oversygeplejerske på Ope-

som sygeplejerske på HE Vest,

ration og Intensiv på RH Viborg.

indtil hun i 2007 fik job på RH Vi-

Her bliver hun en del af afde-

borg. Her var hun først ansat som

lingsledelsen sammen med Mads

anæstesisygeplejerske og siden

Vandborg, der er konstitueret

hen som afdelingssygeplejerske

området rigtig godt efter tidligere

ledende overlæge i afdelingen.

på Intensiv. Siden 2017 har hun

at have arbejdet 10 år i den af-

varetaget stillingen som oversy-

deling, hun nu bliver leder for. Vi

- Operation og Intensiv er for mig

geplejerske på Bedøvelse, Opera-

ser frem til et godt og spændende

en kendt afdeling med mange

tion og Intensiv på RH Horsens,

samarbejde med hende, siger

dygtige og dedikerede medar-

men vender nu tilbage til Viborg.

Thomas Balle Kristensen, hospi-

bejdere. Medarbejdertrivsel er

talsdirektør i HE Midt.

fundamentet for en velkørende

- Vi er glade for, at Christine har

afdeling, og jeg prioriterer ar-

takket ja til stillingen som oversy-

Christine Dragsbæk Knudsen bor i

bejdsmiljø meget højt. Som ny

geplejerske på Operation og In-

Struer med sin mand og deres to

leder i afdelingen kan jeg tilføre

tensiv på RH Viborg. Hun kommer

børn på 10 og 13 år.

ny energi og inspiration til afde-

med erfaringen fra en tilsvarende

lingen, samtidigt med at jeg sam-

stilling, og derudover kender hun

RH Silkeborg får ny ledende overlæge i Center for Planlagt Kirurgi
1. januar 2020 tiltræder Thomas

Som ledende overlæge bliver

frem til det fremtidige samarbej-

Klebe som ledende overlæge i

Thomas Klebe en del af center-

de med ham, siger Claus Brøck-

Center for Planlagt Kirurgi på RH

ledelsen i Center for Planlagt

ner Nielsen, lægefaglig direktør i

Silkeborg.

Kirurgi sammen med ledende

HE Midt.

overlæge Peter Toft og oversygeHE Midt har ansat Thomas Klebe

plejerske Maria Brinck Krog.

som ledende overlæge i Center

Thomas Klebe har gennem sin
karriere arbejdet som ortopæd-

for Planlagt Kirurgi med særligt

Thomas Klebe er 58 år. Han blev

kirurg på hospitalerne i Viborg,

ansvar inden for ortopædkirurgi.

speciallæge i ortopædkirurgi i

Aarhus og Aalborg, indtil han i

2003 og kommer fra en stilling

2004 blev ansat på hospitalet i

som overlæge i Center for Plan-

Silkeborg – først som afdelings-

lagt Kirurgi.

læge på Idrætsklinikken, siden
hen som overlæge, sektorchef

- I hospitalsledelsen glæder vi

og faglig ansvarlig inden for det

os over ansættelsen af Thomas

skulder- og albuekirurgiske sub-

Klebe i stillingen som ledende

speciale i det nuværende Center

overlæge til Center for Planlagt

for Planlagt Kirurgi.

Kirurgi. Thomas er en meget erfaren og dygtig speciallæge, som

Læs resten af nyheden på hjem-

desuden kender centret rigtig

mesiden.

godt. Han er engageret i personalet og brænder for sit fag. Vi ser
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Historien om RH Viborg indgår nu i julebogpakke
I anledning af julen er det hver

sygehusets have. Der var fem sy-

med 12 timers vagter, og perso-

søndag i december muligt at læse

geplejersker og tre læger ansat.

nalet boede på sygehuset på små

lidt om historien på RH Viborg.

Det var mange ansatte dengang

værelser.

HE Midt bringer nemlig på Face-

sammenlignet med mange af de

book og intra en smagsprøve fra

andre sygehuse i landet på det

Viborg Amts og Bys Sygehus var

historiens vingesus.

tidspunkt.

i 1900 et relativt stort sygehus
med plads til 52 patienter. Patien-

Smagsprøverne kommer fra bo-

Forrest på billedet sidder de

terne var delt på to afdelinger for

gen »Det Midtjyske Rigshospital«,

vigtige personer – det er de tre

henholdsvis mænd og kvinder.

der tidligere på året blev udgivet

læger og de to mest rutinerede

Her lå kirurgiske og medicinske

om hospitalet i Viborg. Bogen kan

sygeplejersker. Til højre sidder de

patienter blandt hinanden på

købes på hospitalet i 7eleven eller

to reservelæger Hother Scharling

stuer med en til fire senge.

Informationen (for ansatte). I

og Kai Heise. Lægen i midten er

anledning af julen indgår bogen

sygehusets overlæge, den højt

I en mindre bygning vest for

også i en bogpakke, der består

estimerede Peter Wilken Heiberg.

hovedbygningen havde sygehuset

af bøgerne Viborgstudier bind 1

Han var den eneste fastansatte

derudover plads til 16 epidemipa-

og 2.

læge. Til højre for Heiberg sid-

tienter. De var også opdelt efter

der hans trofaste sygeplejerske

køn og ikke efter hvilke sygdom-

I søndags kunne man læse om

frøken Jensine Olsen Nørskov, og

me, de havde.

følgende fra bogen:

yderst til højre sidder epidemisygeplejerske Ottilia Rasmussen.

En sommerdag i 1900 blev det
kliniske personale på Viborg Amts

Sygeplejerskerne arbejdede i to-

og Bys Sygehus fotograferet i

holds-skift omkring år 1900, altså
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