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H.K.H. Kronprinsessen indvier HE Midts nye akutcenter
Det nye akutcenter på RH Viborg

blandt andet overvære en øvelse,

bliver mandag den 9. december

hvor en figurant spiller en patient,

officielt indviet af H.K.H. Kron-

der har været ude for en ulykke.

prinssen. Indvielsen foregår i

Patienten ankommer til behand-

forhallen kl. 11 for inviterede

ling i akutcentret, hvor et

gæster.

traume-team tager imod og begynder behandlingen,

- Det er et fantastisk byg-

mens Kronprinsessen ser på.

geri, som jeg er sikker på ikke

Kronprinsessen hilser her
på Thomas Balle Kristensen

mindst patienterne glæder sig til

- Vi er stolte af at få lov at vise

nu kommer i brug. Når jeg ser

vores flotte nye akutcenter frem

resultatet, så synes jeg bestemt,

for Kronprinsessen. Det, hun får

begyndelsen tænkt ind i bygge-

det har været ventetiden værd,

at se, er et eksempel på fremti-

processen.

siger regionsrådsformand Anders

dens akuthospital, som hjælper

Kühnau.

os til at give vores patienter den

- Brugernes input har været en

bedst mulige behandling, siger

helt unik del af byggeprocessen,

Når Kronprinsessen har foretaget

hospitalsdirektør Thomas Balle

og nu hvor byggeriet er ved vejs

den officielle indvielse af akut-

Kristensen.

ende, er det heldigvis mit indtryk,

centeret, får Hendes Kongelige

i Hammel i juni.

at det nye akutcenter lever op til

Højhed en rundvisning i de nye

Patienter, pårørende, interesseor-

forventningerne, siger projektchef

rammer. Her skal Kronprinsessen

ganisationer og personale er fra

Jeppe Juul Hansen.

Hospitalsenhed Midt
Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive

Ændringer inden for neurorehabilitering i HE Midt
nu med en opgave, som kræver dialog og fælles fodslag om
patientflow og samarbejde inden
for neurorehabilitering - både i
HE Midt og med resten af Region
Midtjylland. Samtidig står begge
centre over for at skulle nedlægge stillinger og måske afskedige
personale.
- Det er en vanskelig proces, og
Efter længere politisk debat har

gennemgang af neurologien og

vi har stor forståelse for, at be-

regionsrådet besluttet at samle

neurorehabiliteringsområdet. For-

sparelser fylder meget lige nu. Vi

neurologien og neurorehabilite-

målet var at understøtte effektiv

er dog fortrøstningsfulde i forhold

ringsområdet på færre hospitaler.

drift, gode patientforløb og et

til, at det i samarbejde mellem

2,3 neurorehabiliteringssenge

godt patientflow inden for neuro-

ledelse og personale vil lykkes

på RH Skive lukkes, og én seng

logien og neurorehabiliteringsom-

at udleve de mål, der ligger bag

fra neuro-intensivt afsnit på RH

rådet, at styrke de faglige miljøer

den politiske beslutning, siger

Silkeborg flyttes til RH Hammel

og at give en besparelse på cirka

hospitalsdirektør Thomas Balle

Neurocenter pr. 1. april 2020.

10 millioner kroner fra 2020 og

Kristensen.

frem.
Baggrunden er, at regionsrådet

Læs mere på koncern-intranettet.

i forbindelse med budget 2019

- Center for Planlagt Kirurgi og

besluttede, at der skulle laves

Hammel Neurocenter inklusiv

en faglig og kapacitetsmæssig

sengeafsnit på RH Skive står

Ny pjece fortæller om indholdet i nyt akutcenter
Patienterne skal føle sig ventede,

lægge endnu bedre patientforløb i

auditorium, ligesom du kan se

velkomne og i trygge hænder i

eksempelvis Skopi-klinik eller den

den nye PET-CT skanner.

det nye akutcenter. Sådan lyder

nye Dagkirurgi.

Pjecen er lavet i forbindelse med

budskabet på første side i et nyt

indvielsen af det nye akutcenter

hæfte om RH Viborgs nye akut-

Pjecen udkommer i trykt version

den 9. december og fokuserer

center. Her byder hospitalsledel-

i et begrænset oplag i forbin-

derfor i høj grad på de nye mulig-

sen velkommen til fremtidens

delse med den officielle indvielse

heder, som bygningen giver. Men

akuthospital – og til en pjece om

af akutcentret den 9. december.

også hospitalsenhedens øvrige

de nye rammer og de nye mulig-

Men allerede nu kan pjecen læses

matrikler bliver omtalt i hæftet.

heder, rammerne giver.

online – hvor den samtidig får en
ekstra dimension i form af 360

De enkelte hospitaler udgør nem-

Læserne kan blandt andet lære

graders panorama-billeder og

lig tilsammen helheden i HE Midt,

nyt om behandlingen af de akutte

andre ”levende” elementer.

påpeger hospitalsdirektør Thomas

patienter, læse om tankerne bag

Balle Kristensen i pjecen.

ensengsstuerne og få en for-

I online-versionen kan du blandt

nemmelse af, hvordan den nye

andet få et kig ind i de nye en-

Læs pjecen og få et kig ind i

bygning gør det muligt at plan-

sengsstuer, forhallen og det nye

akutcenteret her.
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Båndindvielse i Blodprøver og Biokemi på RH Silkeborg
klemt inde på meget få kvadrat-

og blodprøvesvar til fordel for

meter. Det har gjort arbejdsvilkå-

patientbehandlingen.

rene svære for bioanalytikerne.
Der er blevet udført et stort

Med åbningen har RH Silkeborg

validerings- og udviklingsarbejde

nu en tilsvarende automatise-

i forbindelse med implementerin-

ringsløsning som den, der på RH

gen og ibrugtagningen af det nye

Viborg blev indviet i januar 2018.

udstyr.

En løsning med præanalytiske
moduler, kemiudstyr, koagulati-

Fredag den 22. november 2019

Automatiseringsløsningen skal

onsudstyr og med udsigt til snart

i stigende omfang bidrage til

at koble hæmatologisk udstyr på

hurtige og smidige arbejdsgange

også.

indviede Blodprøver og Biokemi
på RH Silkeborg den sidste etape
af den nye automatiseringsløsning fra Siemens.
Åbningen er kulminationen af
tre års hårdt arbejde, først med
udbudsprocessen og dernæst
med en afdeling i byggerod, mens
det eksisterende udstyr har været

Strømafbrydelse i akutcentret på RH Viborg den 3. december
stuer kører med back-up strøm

Spørgsmål inden testen

på elektroniske anlæg, men back-

Har du spørgsmål inden testen,

up strøm kan ikke garanteres på

kan du kontakte maskinmester

alle elektroniske anlæg i akutcen-

Thorkild Ringsborg Vestergaard

tret. I tilfælde af et akut traume

på 29781774 eller på

Nødstrømsforsyningen til akut-

kan hospitalsvisitationen beslutte

thorve@rm.dk.

centret på RH Viborg skal testes

at indstille testen.
På selve dagen for testen

tirsdag den 3. december. Det
sker for at sikre, at nødstrøms-

Elevatorer i akutcentret må

Oplever du udfordringer med

forsyningen fungerer i tilfælde af

ikke benyttes i perioden. Benyt

udstyr på test-dagen, så kontakt

et reelt strømnedbrud. I forbin-

i stedet den blå elevator eller

Information, som kan sende den

delse med testen, som foretages

tag trapperne. Det anbefales, at

tekniske vagt ud til afdelingen.

mellem klokken 6 og 8 tirsdag

elektronisk udstyr, så vidt det er

Du kan kontakte Information på

morgen, vil der komme flere

muligt, holdes slukket i perioden.

lokalnummer 40000.

kortvarige strømafbrydelser i hele

Teknisk Afsnit vil have ekstra

akutcentret. Hver afbrydelse vil

Vær opmærksom på, at lys på

personale til stede i Akutcentret

vare få sekunder.

sengestuer og gange vil tænde

før, under og efter testen for at

hver gang strømmen kommer til-

sikre, at strømafbrydelsen forlø-

Får betydning for afdelingerne

bage - også selv om det var sluk-

ber planmæssigt og med færrest

Patientundersøgelser i blandt

ket før testen. Sovende patienter

mulige gener for patienter og

andet scannere skal planlægges

på sengestuer kan derfor blive

personale.

uden om strømafbrydelsen. OP-

generet af dette.
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