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Hospitalsledelsen: 
Rigtig glædelig jul og 
tak for godt arbejde!
De seneste år har vi ved denne 
tid fejret, at mindst ét af Dan-
marks bedste hospitaler – ja ind 
i mellem også to – ligger i HE 
Midt. I år har Dagens Medicin 
udskudt kåringerne til det nye 
år, men i Hospitalsledelsen tør vi 
alligevel godt konstatere, at vi 
har Danmarks Bedste Hospitals-
ansatte. Hver eneste dag gør I jer 
umage for patienter, pårørende 
og for hinanden som kolleger. 
Også i 2019 lagde flere hundrede 
tusinde patienter og pårørende 
vejen forbi HE Midt i Viborg, Sil-
keborg, Hammel, Skive og Lem-
vig. Gennem høj faglighed, klinisk 
kvalitet, forskning, udvikling og 
samarbejde hjælper I både dem 
og HE Midt.
Det er imponerende - særligt når 
HE Midt også har stået i foran-

dringer og ind i mellem godt 
gammeldags bøvl. It-ændringer 
som LPR3 har givet udfordringer 
for sekretærer, og at flytte ind 
og tage nyt byggeri i brug giver 
forandringer, selvom man også 
får fordelene ved de nye lokaler. 
Samtidig har vi stået over for 
besparelser i HE Midt.
Når krybben er tom, kan vi kom-
me til at bide mere af vores nær-
meste kolleger og af hinanden på 
tværs i HE Midt. Det vinder ingen 
ved. Derfor glæder vi os, hver 
gang I formår at spille hinanden 
gode – både indenfor de enkelte 
afsnit og på tværs af afdelinger, 
centre og matrikler. På den måde 
står HE Midt stærkere – selv på 
dage, hvor bøvlet fylder. 
Ind i mellem taler vi om HE Midt 
som et stort sejlskib med fem 
master. Hver mast symbolise-

rer et hospital i HE Midt og har 
en særlig rolle. Men kun når vi 
samarbejder om at rebe sejlene, 
skyder vi frem med fart i oprørte 
vande. Når I rækker ud til kolle-
ger og byder ind til samarbejde, 
sejler HE Midt flot og stabilt. 
Tusind tak for, at I gør lige netop 
det.  
For os har årets højdepunkter 
været de mange gange, hvor vi 
har haft mulighed for at møde jer 
og følge jeres dedikerede indsats. 
Og vi var rigtig glade for at hilse 
på mange af jer ved den årlige 
julefrokost i begyndelsen af de-
cember – som billedet vidner om.
Nu ønsker vi, at julefreden må 
sænke sig over jer og jeres 
familier, og at de af jer, der skal 
arbejde i juledagene, må få nogle 
gode dage. Tusind tak for i år og 
glædelig jul.
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HE Midt overgår til nyt regionslager og vareforsyning
Den 14. januar 2020 begynder 
HE Midt at få varer fra det nye 
fælles Regionslager Midt. Det 
betyder, at HE Midts afdelin-
ger og centre får den sidste 
leverance fra eget lager på RH 
Viborg den 10. januar. 

Varer fra det nye regionslager bli-
ver i fremtiden pakket og leveret 
i rullebure. Overgangen medfører 
nye arbejdsgange og tilvænning 
for medarbejdere i Servicecen-
tret. Klinikken vil fortsat få 
leveret varer fra medarbejderne 
i Servicecentret. De første erfa-
ringer fra andre hospitaler viser 
dog, at klinikken også kan opleve 
forandringer, og derfor er det 
vigtigt, at man tager fat i HE Midt 
Indkøb, hvis man har spørgsmål 
eller feedback. 

Servicecentret orienterer løbende 
nøglepersoner i klinikken om de 
ting, som klinikken skal være 
særlig opmærksom på i forbin-
delse med overgangen. For ek-
sempel opfordres alle afdelinger 
og centre til at fylde godt op med 
varer inden overgangen. 

Fakta og baggrund 
Stordriftsfordelene ved at drive et 
fælles lager frem for flere mindre 
lagre er beregnet til 5 millioner 
kroner årligt.

Derudover kan regionen fremover 
opnå bedre priser på indkøb af 
varer. Regionens mange vare-
leverandører går nemlig fra hyp-
pige små leverancer på mange 
leveringsadresser i regionen til 
færre store leverancer til regi-
onslageret. Det sparer varele-
verandørerne for transport og 
forbedrer deres planlægning. 
 
Vurderingen er, at der vil kunne 

opnås ekstra rabatter til en værdi 
af 30 millioner kroner årligt for 
regionen. Desuden spares der 
CO2, når transporten reduceres.

Fra februar 2020 skiftes papkas-
serne ud med kasser af plast. De 
medfører ikke støvgener, og de 
kan genbruges. 

Hvordan fungerer det 
nye regionslager? 
HE Vest har lavet en video om, 
hvordan vareforsyningen foregår 
med det nye regionslager. 
Se videoen på siden her.

Kontakt HE Midt Indkøb 
HE Midt Indkøb har etableret 
telefon-hotlinen 42400, som 
klinikken kan benytte i tilfælde af 
spørgsmål. 
Det er også muligt at sende en 
mail til indkoeb@midt.rm.dk. 

Få mere at vide
På koncern-intra finder du infor-
mationsmateriale om tiltag for en 
professionel vareforsyning, hvor 
du blandt andet kan få svar på:
- Hvorfor vi laver fælles indkøb?
- Hvorfor vi skal have et smallere 
varesortiment?
- Hvorfor vi skal have et fælles 
regionslager?
- Hvilke besparelser vi kan opnå?

Find informationsmaterialet om 
det nye regionslager på koncern-
intra. 

http://vest.intra.rm.dk/mit-hospital/hjaelp-til/regionslager-og-vareforsyning/
mailto:indkoeb@midt.rm.dk
http://intranet.rm.dk/indkob/professionel-vareforsyning/informationsmateriale/ 
http://intranet.rm.dk/indkob/professionel-vareforsyning/informationsmateriale/ 
http://intranet.rm.dk/indkob/professionel-vareforsyning/informationsmateriale/ 
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Hædrende omtale til 
Viborgs nye akutcenter
Det nye akutcenter ved RH Viborg 
fremhæves med hædrende om-
tale i forbindelse med kåringen 
af Årets Byggeri 2019. Bygge-
riet udmærker sig ved at være 
skræddersyet til patienternes 
behov, lyder det fra dommerko-
miteen.

- Det er et velargumenteret 
projekt med hensyn til både 
patienter og personale, men med 
hovedfokus på patienterne, fordi 
man har vendt systemet om 
og bygget det hele op omkring 
de syge og ikke de, som er på 
arbejde, lød det blandt andet fra 
dommerne, da de tildelte Viborg-
projektet hædrende omtale, skri-
ver Magasinet Byggeri, som står 
bag prisen.

Netop den begrundelse glæder 
projektchef Jeppe Juul Hansen.

- Vi har under hele byggeriet 
lagt stor vægt på, at vi bygger et 
hospital, som skal komme pa-
tienterne til gavn. Derfor har vi 
også brugt mange kræfter for at 
spørge både personale og patien-

ter til råds og få tegnet og bygget 
en bygning, som matcher den vir-
kelighed og de behov, som vores 
personale og patienter møder i 
dagligdagen, siger projektchefen. 

Læs mere om den hædrende 
omtale på www.fremtidensakut-
hospital.dk. 

Staff-meetings i 2020
Datoerne for staff-meetings i 
2020 er klar til kalenderen! Staff-
meetings holdes som led i den 
fælles kompetenceudvikling på 
HE Midt. De enkelte afdelinger og 
centre fremlægger forsknings-
resultater eller andre nyheder af 
tværfaglig betydning.

I Viborg foregår staff-meetings 
den tredje onsdag i hver må-
ned – med mindre det rammer 
ferieperioder eller helligdage. 
Staff-meetings i Viborg holdes i 
auditoriet, indgang C, gul trappe/
elevator til etage 2, Banevejen 
7C, klokken 08.00 til 08.45. 

I Silkeborg foregår staff-meetings 
fire gange om året, og det er 
den sidste torsdag hver tredje 
måned – med mindre det ram-
mer ferieperioder eller helligdage. 
Staff-meetings i Silkeborg holdes 
i mødelokale 2, plan 4, bygning 
8, indgang M, klokken 08.00 til 
08.45.

Alle er velkomne!

Ændringer til både programmet 
og tidspunktet kan forekomme, 
men staff-meetings annonce-
res altid på intranettet ugen før 
afholdelse.

Se alle datoer i nyhed på intra-
nettet. 

http://www.fremtidensakuthospital.dk
http://www.fremtidensakuthospital.dk
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2019/staff-meetings-i-2020/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2019/staff-meetings-i-2020/
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Omorganisering af afsnit og 
en ny dagklinik på RH Viborg 
ser dagens lys efter nytår
Medicinsk Afdeling opretter i 
forbindelse med reorganise-
ring af afdelingens sengeaf-
snit en dagklinik i Medicinsk 
Afsnit 2 på etage 13.

Dagklinikken, som får navnet 
’Lungesygdomme – Dagklinik’ 
åbner 6. januar 2020 og bliver en 
del af Medicinsk Afsnit 2. Indlagte 
patienter på afsnittet i Viborg får 
med den nye klinik et tilbud om 
ambulant behandling. Der er tale 
om en reorganisering af sengeaf-
snittet, hvor udvalgte og egnede 
indlæggelsesforløb fremadrettet 
kan foregå ambulant. Samtidig 
med etableringen af dagklinikken, 
der får fire pladser, reduceres 
antallet af senge fra 28 til 24 i 
sengeafsnittet.

Oprettelsen af dagklinikken 
berører ikke Klinik for Lungesyg-
domme, Skive, der kører uændret 
videre i sin nuværende form.

Medicinsk Afsnit 1 får tilført 
yderlige to senge efter nytår, så 
afsnittet fra 6. januar 2020 også 

har 24 senge og en dagklinik med 
fire pladser, som blev etableret i 
2017.

Hjertesygdomme har reorgani-
seret hjerteafsnittet. Her bliver 
antallet af senge den 6. januar 
2020 reduceret fra 25 til 23.  Det 
betyder, at der fremadrettet vil 
blive flere forløb i afsnittets dag-
klinik, ’Hjertesygdomme – Dag-
klinik’, men herudover vil der ikke 
være ændringer i dagklinikken.   

Generelt for dagklinikkerne 
modtages patienterne efter aftale 
med en speciallæge i afsnittet.  

Overlæge Tina Nørregaard 
Gissel og afdelingssygeplejerske 
Linna Skovgaard ser frem til 
opstarten af den nye dagklinik 
for lungesygdomme.

Regionsdirektør sender julehilsen fra RH Viborg
- Tak, fordi I har valgt at bruge 
jeres arbejdskraft for Region 
Midtjyllands borgere!
Sådan lyder budskabet fra regi-
onsdirektør Pernille Blach Hansen 
i hendes jule-videohilsen til regio-
nens medarbejdere. Julehilsnen 
er optaget i forhallen i RH Viborgs 
nye akutcenter, og netop akut-
centret er ifølge regionsdirektøren 
et af de mange store projekter, 
som er sat i værk og indviet i 
årets løb til gavn for regionens 
borgere.

- Men intet projekt som det her 
er noget værd, hvis ikke med-
arbejderne også er her. Det er 
jo medarbejderne – det er jo 
jer – der hver dag bringer hjælp, 
støtte, omsorg, behandling og 
meget andet til alle de borgere 
fra Region Midtjylland, som har 
brug for vores hjælp. For det vil 
jeg gerne sige jeg mange tak, 
siger Pernille Blach Hansen blandt 
andet i sin hilsen, hvor hun også 
fremhæver den imponerende 

gejst og dedikation, hun møder 
blandt regionens medarbejdere.

Se og hør Pernille Blach Hansens 
julehilsen på intranettet.

http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2019/julehilsen-fra-regionsdirektoren/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2019/julehilsen-fra-regionsdirektoren/

