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Hammel Neurocenter får nye patientvenlige adresser og skiltning 

Nu bliver det lettere at finde vej 
på RH Hammel Neurocenter. Alle 
adgangsveje til, fra og rundt på 
neurocentret er blevet ende-
vendt, og det har resulteret i en 
ny »finde vej-løsning«, der nu ser 
dagens lys. 

Du kan med fordel parkere din bil 
på P1, gå ind af indgang A, tag 
elevator A til etage 3 og følg så 
skiltning til Sengeafsnit 3. Sådan 
lyder et eksempel på den beskri-
velse, patienter og pårørende skal 
følge, når de skal finde vej på 
neurocentret. 

Den 18. november træder den 
nye finde vej-løsning i kraft, og 
den gælder for neurocentret i 
Hammel. Det betyder blandt 
andet, at neurocentret får nye 
adresser i Hammel. For eksempel 
får alle indgange nye bogstaver. 

- Det er vigtigt at være opmærk-
som på de nye adresser, hvis 
man navigerer til neurocentret 
med GPS. På den måde sikrer 

vi, at vores patienter og pårø-
rende kommer ind ad den rigtige 
indgang og hjælper dem bedst 
muligt, siger hospitalsdirektør 
Thomas Balle Kristensen fra HE 
Midt, som Hammel Neurocenter 
er en del af. 

Tal, bogstaver og farver 
guider patienter og pårørende
De nye adresser indeholder nye 
bogstaver for indgangene på 
neurocentret. Bogstaverne pryder 
både indgangsdøre og elevatorer/
trapper ved indgangene. Det be-
tyder, at elevatoren/trappen ved 
indgang A også hedder A. 

Samtidig har elevatorerne/trap-
perne fået hver deres farve, som 
understøtter det nye system. Det 

er således både muligt at guide 
mod bogstaver og farver. 

Der ligger et stort arbejde bag 
den nye finde vej-løsning, som 
er en del af et fælles koncept for 
hele Hospitalsenhed Midt. Kon-
ceptet bliver løbende rullet ud på 
alle fire matrikler i hospitalsenhe-
den. Formålet med det er at hjæl-
pe patienter og pårørende, så det 
er lettere for dem at finde vej. 

Læs mere om finde vej-løsningen 
i Hammel på hjemmesiden. 

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2019/hammel-neurocenter-far-nye-patientvenlige-adresser-og-skiltning/
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2019/hammel-neurocenter-far-nye-patientvenlige-adresser-og-skiltning/
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Øget teamsamarbejde på RH Viborg gavner arbejdsmiljøet og giver bedre 
operationsforløb
På operationsgangen arbejder 
alle specialer på RH Viborg nu 
med implementering af øget 
teamsamarbejde på operati-
onsstuerne. Det er udsprun-
get af de positive erfaringer, 
som Kirurgi har høstet ved 
implementering af øget team-
samarbejde til patienter, som 
kommer til operation for over-
vægt.

En helt ny arbejdsmentalitet 
Når kirurgen kun har én funk-
tion i løbet af sin arbejdsdag 
på operationsgangen, nem-
lig at operere, og så i øvrigt 
indgå i fællesskabet i teamet 
på operationsstuen om bedst 
mulig afvikling af dagens pro-
gram, giver det mere effektiv 
udnyttelse af kapaciteten, 
større patientsikkerhed og 
ikke mindst større arbejds-
glæde hos personalet, som 
indgår i teamet. 
 
- Før indførelsen af øget team-
samarbejde skulle en kirurg 
udføre operationer, og mellem 
operationerne gik kirurgen 
stuegang. Det er stressende 
hele tiden at skulle veksle 
mellem de to funktioner, og 
måden at udnytte kirurgens 
tid på er blevet markant 
ændret med det øgede team-
samarbejde på operations-
stuerne. Nu bliver én kirurg 
dedikeret til operationsstuen 
hele dagen, og en anden læge 
varetager stuegangen ved pa-
tienterne, siger Marie Kirk, der 
er afdelingslæge på Kirurgi.

Et mere strømlinet team
Marie Kirk oplever en helt ny 
arbejdsmentalitet med den 

nye teamstruktur på operati-
onsstuen. 
Hun oplever hele holdet om en 
operation mere som et team 
end førhen. Før ændringerne 
havde personalet en udførlig 
tjekliste, hvor én funktion blev 
udført ad gangen. 
Med den nye struktur kører 
teamet mere strømlinet, hvor 
anæstesipersonale, sygeple-
jersker og operatør udfører 
opgaver omkring patienten på 
samme tid. 

En sygeplejerske kan godt 
sætte blodtryksmanchet på 
patienten samtidig med, at en 
anden lægger en pude under 
benet, forklarer afdelingslæ-
gen.

- Det er rigtig godt for 
arbejdsmiljøet, at man som 
kirurg ikke bliver ringet efter 
konstant, mens man står på 
operationsstuen. Samtidig er 
det meget mere effektivt på 
operationsstuen, og det giver 
en større teamoplevelse, at 
det er det samme personale, 
der er på operationsstuen hele 
dagen.

Før gik der en time fra den 
ene patient blev kørt ud af 
operationsstuen til den næste 
blev kørt ind. Nu hjælper de 
forskellige faggrupper hin-
anden, og en læge kan godt 
sætte plaster på patienten 
efter operationen. Når vi har 
samme type operation på ope-
rationsstuen hele dagen, giver 
det desuden et bedre flow og 
kortere skiftetider 
– Nu tager det helt ned til 20 
minutter fra én operation er 
afsluttet til den næste kan be-
gynde, fortæller Marie Kirk. 
 
Læs mere på HE Midts hjem-
meside, hvordan øget team-
samarbejde giver mere 
effektiv kirurgi. 

http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2019/oget-teamsamarbejde-pa-rh-viborg-gavner-arbejdsmiljoet-og-giver-bedre-operationsforlob/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2019/oget-teamsamarbejde-pa-rh-viborg-gavner-arbejdsmiljoet-og-giver-bedre-operationsforlob/
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HE Midt får bevilget penge til 3 bæredygtige projekter

Seks projekter i Region Midtjyl-
land er af Team Bæredygtighed 
og Grøn Omstilling, Regional 
Udvikling, blevet bevilget midler 
til at gennemføre lokale projekter 
fra Region Midtjyllands pulje til 
udvikling af Bæredygtige Hospi-
taler. 

De tre af projekterne er forank-
ret ved RH Viborg. Projekterne 
bidrager på forskellig vis til at 
nedbringe CO2 udledningen fra 
hospitalerne, men har alle et re-

gionalt potentiale, forklarer Maria 
Gaden, som er projektleder for 
Det Bæredygtige Hospital. 
Projekterne skal gennemføres 
inden udgangen af 2020.

De tre afdelinger på RH Viborg 
er:
1) Røntgen og Skanning, som har 
fået en bevilling til et projekt, der 
skal nedbringe energiforbruget på 
afdelingen med 10 procent. Des-
uden skal projektet have fokus på 
forbrug af engangsartikler.

2) Kvindesygdomme og Fødsler. 
Her har Fødeafsnittet fået bevil-
get penge til at reducere forbru-
get generelt under håndtering af 
fødsler - med særligt fokus på 
medicinreduktion.

3) Kirurgi, som har modtaget en 
bevilling til et projekt, som ved 
blandt andet at følge patientens 
vej gennem et indlæggelsesfor-
løb skal afdække arbejdsgange 
og forbrug. Målet er at reducere 
mængden af affald i afdelingen 
med 30 procent samt reducere 
mængden af risikoaffald med 25 
procent. 

De tre øvrige projekter om bære-
dygtighed, som har fået del i Re-
gion Midtjyllands pulje til udvik-
ling af Bæredygtige Hospitaler, er 
forankret hos Regionshospitalet 
Randers og Aarhus Universitets-
hospital. 

Vil du vide mere om puljen, kan 
du finde information om formål, 
krav og se ansøgningsskema på 
www.baeredygtighed.rm.dk.

Godkendte operationsstuer i akutcenter på RH Viborg

Operationsstuerne i det nye 
akutcenter på RH Viborg er netop 
blevet godkendt til brug ud fra 
de standarder, de er bygget til. 
Samtidig har test vist, at stuernes 
sterile niveau måske kan løftes 

endnu mere, hvis der justeres i 
ventilation og placering af forskel-
ligt udstyr på stuerne.
Derfor tager dagkirurgi de nye 
operationsstuer i brug til februar 
frem for december, mens den øv-
rige dagkirurgi følger tidsplanen 
og flytter til december.
- Det er flot arbejde, at opera-
tionsstuerne har bestået alle 
tests til UG i forhold til de krav, 
der er stillet til dem. Samtidig 
har vi fået en mulighed for at 
forbedre stuerne endnu mere for 

en ganske lille investering. Det 
vil vi gerne undersøge, forklarer 
Thomas Balle Kristensen, hospi-
talsdirektør i HE Midt.
Konkret kan et højere sterilt ni-
veau sænke den tid, det tager at 
rense luften mellem operationer 
fra 26 til 20 minutter. Det kan 
give hurtigere skift mellem opera-
tioner. Samtidig kan 
operationsgangen gennemføre 
flere forskellige typer af operatio-
ner på de nye dagkirurgiske stuer. 
Læs mere på hjemmesiden.

Fødeafsnittet har i forvejen fokus på bæredygtighed  i form af 
blandt andet møbler produceret af korkrester fra korkproduktion. 
Nu skal personalet i gang med at reducere forbruget på afsnittet.

www.baeredygtighed.rm.dk
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2019/godkendte-operationsstuer-i-akutcenter-pa-regionshospitalet-viborg/
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Ny klinikchef ansat til Vestdansk Center for Rygmarvsskade

HE Midt har ansat Kåre Severin-
sen som klinikchef for Vestdansk 
Center for Rygmarvsskade i 
Viborg. 

Kåre Severinsen er 42 år. Han 
blev speciallæge i neurologi i 
2017 og kommer fra en stilling 
som afdelingslæge på Neuro-
logisk Afdeling på Aarhus Uni-
versitetshospital. Her har han 

haft ansvaret for implementering 
og varetagelse af kontrolforløb 
for patienter med hjernetumor 
samt en række centrale udvik-
lingsprojekter. Tidligere har han 
arbejdet med neurorehabilitering 
på Hammel Neurocenter i Region 
Midtjylland og på Brønderslev 
Rehabiliteringscenter i Region 
Nordjylland.

- Vestdansk Center for Rygmarvs-
skade er en vigtig del af hele det 
store neurorehabiliteringsom-
råde, som sammen med Hammel 
Neurocenter er en meget vigtig 
del af HE Midt. Derfor er vi glade 
for, at Kåre har sagt ja til at være 
klinikchef. Det tegner godt for 
fremtiden, siger Claus Brøckner 
Nielsen, lægefaglig direktør i Ho-
spitalsenhed Midt.

I Neurologi, som Vestdansk Cen-
ter for Rygmarvsskade organi-
satorisk hører ind under, er der 
også stor tilfredshed med ansæt-
telsen af den nye klinikchef.

- Neurorehabiliteringen har været 
en gennemgående rød tråd i 
Kåres lægeliv, og han har lavet 
sin Ph.d.-afhandling inden for 
neurorehabilitering på Hammel 
Neurocenter. Han har også 
gennemført Region Midtjyllands 
lederudviklingskursus for 
afdelingslæger (LEAF), siger Lene 
Rosendahl, ledende overlæge på 
Neurologi.

Læs hele artiklen på HE Midts 
hjemmeside

Ung forsker-pris til afdelingslæge ved Medicinsk Afdeling og Hjertesygdomme
Lene Kongsgaard Nielsen mod-
tog onsdag Dansk Hæmatologisk 
Selskabs Ung Forsker-Pris for sin 
forskning i, hvordan sygdom på-
virker livskvaliteten hos patienter 
med knoglemarvskræft.

Lene Kongsgaard Nielsen er til 
daglig ansat som afdelingslæge 
ved Medicinsk Afdeling og Hjerte-
sygdomme på RH Viborg. 
Prisen fik hun overrakt ved Dansk 
Myelomatose Studie Gruppes ple-
nummøde den 6. november 2019 
i Odense.

Myelomatose er en kronisk kræft-
sygdom i knoglemarven, og cirka 
400 patienter får diagnosen hvert 
år i Danmark. Det er især ældre 

mennesker, der får sygdommen, 
som kan bringes i ro i perioder 
med behandling. Da det er en 
kronisk kræftsygdom, er det væ-
sentligt at undersøge patienter-
nes livskvalitet under de forskel-
lige former for behandling. Den 
viden indgår, når læge og patient 
i fællesskab skal træffe valg om 
behandlingsmuligheder. 

Som led i sit ph.d.-studium har 
Lene Kongsgaard Nielsen i sam-
arbejde med Dansk Myelomatose 
Studie Gruppe været med til at 
starte et nationalt livskvalitets-
projekt for patienter med myelo-
matose. 

Med prisen følger et rejselegat på 
10.000 kr. sponsoreret af Amgen.

https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2019/ny-klinikchef-ansat-til-vestdansk-center-for-rygmarvsskade/
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2019/ny-klinikchef-ansat-til-vestdansk-center-for-rygmarvsskade/
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40 år som indkøber for HE Midt 
Jan Højgaard kunne forleden fejre 
sit 40 års jubilæum som indkøber 
hos Region Midtjylland i selskab 
med kollegaer fra nær og fjern.

Som 22-årig blev Jan ansat på 
Kjellerup Sygehus i et vikariat og 
kort tid efter fastansat som 
assistent for indkøbsafdelingen 
og har arbejdet på et hospital lige 
siden. 

I mange år sad Jan som indkø-
ber for Kjellerup Sygehus, men i 
1999 blev det meddelt, at Kjel-
lerup og Viborg Sygehus skulle 
lægges sammen. Dermed skulle 
indkøbsafdelingen i Kjellerup 
flytte til Økonomi og Plan afdelin-
gen i Viborg. Jan flyttede med og 
har siddet her lige siden. 

De fleste der kender Jan ved, at 
han er lidt af en krejler – der er 
lidt Låsby Svendsen over ham, 
men på den gode måde,
fortæller lederen for Servicecen-
terets sekretariat Anette Tolstrup 
med et glimt i øjet. 

I sin tale til Jan Højgaard fortalte 
Anette Tolstrup, hvordan Jan 
gang på gang har sparet hospi-
talet for mange penge, fordi han 
har en ganske speciel evne til 
indimellem at tale så længe med 
nogle af hospitalets leverandø-
rer, at de simpelthen giver ham 
varerne billigere – eller endda 
sender flere varer med end først 
aftalt, men til samme pris. Det 
har rigtig mange afdelinger på RH 
Viborg nydt godt af. 

Med Jans udadvendte, imøde-
kommende og åbne tilgang til 
sine omgivelser er det ikke un-
derligt, at han fungerer så godt 
som guide, når hospitalet får 
besøg fra nær og fjern og gerne 
kalder hospitalet for ”mit hospi-
tal”. 

Booking af ferieboliger i 2020 er begyndt

Vil du have fingrene i en af ferie-
fondens ferieboliger i 2020? 

Feriefonden for Region Midtjylland 
har nu åbent for booking 

af ferieboliger i 2020 (uden for 
lodtrækningsperioden).
Ferieboligerne udlejes efter først-
til-mølle-princippet, så hvis du 
allerede nu har planer om en ferie 

i en af feriefondens boliger i en 
uge uden for lodtræknings-
perioden (uge 26-35 og uge 42), 
så er det nu, du skal booke den.

Hvis du vil være med i lodtræk-
ningen om retten til at leje en 
feriebolig i lodtrækningsperioden 
(uge 26-35 og uge 42), så kan du 
placere dine lodder på de uger og 
boliger, du er interesseret i, fra 
den 1. december og frem til og 
med den 16. februar.

Alle boliger kan ses på 
www.feriefondmidt.dk, hvor du 
også finder feriefondens katalog. 
Kataloget bliver ikke længere 
udgivet i en trykt version.

http://www.feriefondmidt.dk/

