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Hospitalsledelsen: Sammen om HE Midt og patienterne
I går sendte vi den syvende og

og for at udvikle sundhedsvæse-

Vi har samtidig konstitueret ny

sidste COVID-19-mail til alle

net sammen med patienterne og

ledende overlæge i Diagnostisk

ansatte i HE Midt. Vi fortalte om

sammen med kolleger. Det gør I

Center, så centerledelsen er fuld-

situationen i Børn og Unge og på

fortsat hver dag og også gennem

tallig. Og i øjeblikket er vi i dialog

RH Silkeborg, særligt i Diagno-

de seneste uger. Tak for det!

i Børn og Unge om den fremtidige

stisk Center.

ledelse, efter at afdelingsledelsen
Som hospitalsledelse er vi selv

har ønsket at overgå til andre

Vi ved, at mellem afsnit, afde-

under beskydning. Det gør ind-

job.

linger og mellem hospitaler – ja

tryk. Som hospitalsledelse er

selv mellem kolleger i samme

det vores ansvar, når HE Midt er

Medierne følger altid HE Midt tæt,

kaffestue – kan der være for-

i stormvejr. Vi er bevidste om

men ekstra tæt i disse uger. Fra

skel på, hvordan man har det,

vores egen rolle i det stormvejr,

hospitalsledelsen svarer vi, når

og hvordan man føler sig berørt.

som udløber af beslutninger, som

vi bliver spurgt, men vi går ikke

Vi har spurgt os selv, hvordan vi

vi har fundet det nødvendigt at

aktivt ud og bidrager til yderligere

rammer den rette balance, når

træffe. Det ansvar står vi ved. En

debat. Vi tror på, at vi bedst kan

vi skriver til jer alle på en gang.

pressemeddelelse fra vores hånd

rykke sammen om vores fælles

Samme sætning læses ikke altid

har været meget omtalt. Vi kom-

opgave i HE Midt, hvis vi i hospi-

ens af forskellige øjne.

mer ikke til at udsende en lignen-

talseldelsen primært bruger vores

de pressemeddelelse igen.

energi sammen med jer - lige nu

Der er plads til alle i HE Midt,

Samtidig anerkender vi den fru-

i høj grad på RH Silkeborg og i

også i denne situation. Der er

stration, som fylder meget i Børn

Børn og Unge.

plads til den sorg, frustration og

og Unge og på RH Silkeborg.

uenighed, som nogle af jer føler.

Vi har opsøgt jer og inviteret til

Vi ved, at I alle gør et stort

Der er også plads til, at andre

dialog – for at forstå og for at

stykke arbejde på HE Midt hver

af jer ikke deler disse følelser.

give vores perspektiv. Mange af

eneste dag - også når bølgerne

Der skal være plads til at gå på

jer har taget imod os. Nogle af

går højt. Hold fast i det. Tak for

arbejde, som man plejer. Og

jer har bedt os vente lidt. Det er

jeres indsats alle sammen. I gør

samtidig skal der også være plads

forståeligt, og det respekterer vi.

det godt!

til at spørge: Hvad får det her af
betydning for HE Midt, og hvordan arbejder vi videre herfra?
Vi har spurgt både ledere og
tillidsrepræsentanter i HE Midt,
hvad der kan samle os alle, når vi
ikke alle er samme sted. De og vi
siger: Brug det, I alle har til fælles: At vi er her for patienterne

Hospitalsenhed Midt
Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive

Nye operationsstuer klar til de dagkirurgiske patienter
De store lamper er tændt, skær-

Dagkirurgi flyttede ind i det nye

tage de første fire ultra-rene ope-

mene hængt op, og operations-

akutcenter i begyndelsen af de-

rationsstuer i brug. Nu har også

lejerne gjort klar. Efter et længere

cember 2019, hvor blandt andet

de sidste seks operationsstuer

tilløb er de 6 nye dagkirurgiske

modtagelsen og opvågningen blev

som forventet bestået testen og

operationsstuer på RH Viborgs

taget i brug. Men selv om de nye

er dermed klar til dagkirurgien.

etage 5 i det nye akutcenter en-

operationsstuer egentlig også var

delig klar til brug.

klar, blev brugen af dem udskudt

De seks nye operationsstuer skal

For patienterne betyder det, at de

nogle måneder i forventning om,

benyttes til dagkirurgiske indgreb

ikke længere skal køres til ope-

at man med en målrettet indsats

inden for en række forskellige

rationsstuer i den anden ende af

og en mindre investering kunne

specialer – eksempelvis knæ- og

hospitalet men kan blive i Dag-

opgradere dem til ultra-rene ope-

skulderoperationer, gynækologi-

kirurgi både før, under og efter

rationsstuer. Missionen lykkedes,

ske operationer og brystkirurgi-

operation.

og i begyndelsen af marts kunne

ske indgreb.

Operation og Intensiv således
- Og for medarbejderne i Dagkirurgi er det kulminationen på
flere års forberedelse. De har organiseret sig anderledes, tilpasset
patientforløb, flyttet funktioner og
på alle måder forberedt og gjort
klar for at kunne få det absolut
bedste ud af en helt ny skræddersyet Dagkirurgi. Og nu skal de
i gang med at høste frugterne af
de mange forberedelser, fortæller oversygeplejerske Christine
Dragsbæk Knudsen i en pressemeddelelse.

HE Midt får en ny og forbedret EKG database
I uge 25 begynder HE Midt at

arkivet i EPJ. EKG diagrammerne

implementering af den nye løs-

benytte MUSE NX EKG. Det er en

er desuden målfaste, så der kan

ning kunne udfase den manuelle

mere digital løsning med en ny

laves målinger direkte i program-

arbejdsgang med at indskanne

database, som trådløst leverer

met.

diagrammerne.

tabasen, og EKG diagrammerne

Der er aktuelt ikke en integration

Forud for implementeringen af

kan derefter tilgås webbaseret

mellem MUSE og MidtEPJ, men

MUSE EKG på HE Midt tilbyder

via Citrix. Klinikere vil fremad-

den er i proces.

Sundheds-It undervisning i det

EKG diagrammer direkte til da-

rettet opleve flere fordele ved

nye system. Tidspunkter for

overgangen til den nye database.

Lige nu er der en manuel håndte-

undervisning og vejledninger til

For eksempel kan EKG tilgås fra

ring for lægesektærer, som skal

den nye database bliver meldt ud

andre hospitalsenheder direkte i

indskanne de udskrevne EKG dia-

senere.

programmet.

grammer og lægge dem manuelt
ind i arkivet i EPJ. Med den nye

Allerede nu er RH Horsens og HE

løsning bliver EKG diagrammerne

Vest i gang med at bruge MUSE.

lagt direkte ind i en elektronisk

Det betyder, at man på HE Midt

database, som på sigt kan ses på

kan se EKG taget på RH Horsens

tværs af hele Region Midtjylland.

direkte i MUSE uden at skulle i

Sekretærene på HE Midt vil med
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Onlinekonsultationer sikrer, at patienter bliver set på HE Midt
I juni kommer der en ny opdatering til Bookplan, som er den del
af MidtEPJ, medarbejderne i HE
Midt booker videokonsultationer
i. Den nye version af Bookplan
vil gøre det endnu nemmere at
booke og afvikle videokonsultationer.
I coronablokken og på regionens
hjemmeside kan du læse mere
om videokonsultationer i HE Midt.
Hvis du og din afdeling er interesseret i at gå i gang med videokonsultationer, skal du sende en
Flere afdelinger og klinikker på HE Midt afprøver nye teknologiske

mail til Sundheds-It funktions-

løsninger under corona-krisen. Her er det overlæge Elias Raja

postkassen.

Zakharia fra Neurologi, der skal i gang med en videokonsultation.

En medarbejder fra SundhedsIt vil herefter kontakte dig og

Mindre fysisk kontakt mellem

Otte af hospitalets klinikker er

hjælpe med at få gang i video-

patienter og ansatte under CO-

godt i gang med at benytte

konsultationer i din afdeling.

VID-19 pandemien har banet ve-

videokonsultationer, mens endnu

jen for nye teknologiske løsninger

flere er i gang med at få sat ud-

på HE Midt.

styr op til en mere virtuel kontakt
med patienterne. Desuden er en-

Når patienterne ikke kan komme

kelte sengeafsnit ved at afprøve,

til hospitalet, må hospitalet kom-

om pårørende kan være med til

me til patienterne. For at undgå,

stuegang hjemmefra.

at visse patientgrupper møder ind
på hospitalet, men stadig bliver

Læs på hjemmesiden, hvordan

set, er flere klinikker på HE Midt

Fertilitetsklinikken på RH Skive

begyndt at bruge videokonsulta-

arbejder med videokonsultationer

tioner.

under COVID-19 pandemien.

Hverdagen med corona på HE Midt
Coronaen ramte hverdagen på HE

få et tilbageblik på de seneste

HE Midts hverdag med corona i

Midt i marts, og siden da er der

måneder i artikelserien "Dagbog

serien "Dagbog fra coronaland".

sket meget.

fra corona-land".

Kast et blik tilbage og læs et ud-

Nåede du at følge med i slagets

Viborg Stifts Folkeblad bragte fra

pluk fra artikelserien på intra.

gang? Ellers kan du stadig nå at

marts til maj løbende artikler om
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Oversygeplejerskestilling på RH Viborg deles op
Lotte Niebur, der er oversyge-

Lotte Niebur om baggrunden for

plejerske i Børn og Unge samt

hendes beslutning.

Kvindesygdomme og Fødsler, er

direktør Mette Fjord Nielsen.
20. maj blev der afholdt ekstra-

stoppet i Børn og Unge den 18.

Hospitalsledelsen har besluttet at

ordinært HMU-møde om sagen

maj 2020. Dermed deles over-

efterkomme Lotte Nieburs øn-

for at drøfte forløbet.

sygeplejerskestillingen op, og

ske. Dermed er begge stillinger

Lotte Niebur fortsætter som over-

i afdelingsledelsen nu vakante.

sygeplejerske i Kvindesygdomme

Hospitalsledelsen har i dialog med

og Fødsler.

afsnitsledere, speciallæger, tillidsrepræsentanter og arbejdsmil-

Det er Lotte Nieburs eget ønske

jørepræsentanter i Børn og Unge

at træde ud af afdelingsledelsen

planlagt at bruge 2-3 uger på

på Børn og Unge som følge af den

at analysere situationen, før der

aktuelle situation i afdelingen.

træffes beslutning om ledelsen af
afdelingen på kort sigt.

- Min refleksion er, at der er brug
for et nyt afdelingsledelseshold

- Vi har opsat dette tidsper-

i Børn og Unge for at skabe det

spektiv, fordi vi ønsker tid til at

nødvendige samarbejde mellem

inddrage grundigt, før der træffes

ledelse og medarbejdere, siger

beslutning, siger sygeplejefaglig

Professor runder 200 videnskabelige artikler om fertilitetsbehandling
Mere end 200 videnskabelige

og har været med til at ændre

være livstruende. Den nye me-

artikler – 205 for at være helt

retningslinjerne for fertilitetsbe-

tode er derfor banebrydende, da

præcis – har professor Peter

handling på verdensplan.

den helt fjerner risikoen for over-

Humaidan skrevet i sin tid på

stimuleringssyndromet.

Fertilitetsklinikken i Skive. Peter

Fertilitetsklinikken i Skive har

Humaidan er en af de førende

blandt andet indført en ny meto-

Artikel 200 handler netop om den

specialister, når det gælder fer-

de til at 'ægløse' på, som fjerner

nye metode til at 'ægløse' på.

tilitetsbehandling, og ud over en

risikoen for det stærkt frygtede

afstikker til Odense Universitet fra

overstimuleringssyndrom.

2011-2013, har han været ansat

Tilstanden kan øge risikoen for

på Fertilitetsklinikken ved RH

blodpropper og i svære tilfælde

Skive siden 1997.
De mange videnskabelige artikler er skrevet på baggrund af
forskning i fertilitet, hvilket gør
behandlerne klogere på fertilitetsbehandling med den nyeste viden
fra forskning på området. Det
kommer i sidste ende de ufrivilligt
barnløse til gode, som blot har ét
brændende ønske, når de træder
ind ad dørene på Fertilitetsklinikken i Skive – at blive forældre.
Forskningen på Fertilitetsklinikken
har sat Skive på verdenskortet
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Medicinsk Afsnit 1 flytter midlertidigt
Flyttekasserne skal pakkes og

det står på, fortæller afdelings-

renovering. Renoveringen skal

sengene køres ud, når håndvær-

sygeplejerske Rikke Thuesen

sikre tidssvarende rørføring og

kerne i begyndelsen af juni rykker

Østergaard.

rent vand på de øverste etager i

ind på RH Viborgs etage 12. I den

hospitalets hvide højhus.

forbindelse rykker Medicinsk Af-

Medicinsk Afsnit 1 vil dermed

snit 1 nemlig en enkelt etage ned

fra den 3. juni være at finde på

i det hvide højhus.

etage 11.

- Vi flytter midlertidigt for at sik-

Rikke Thuesen Østergaard for-

re, at håndværkerne kan komme

venter, at afsnittet flytter hjem til

til at renovere rør og lignende i

etage 12 igen til september. 29.

vores nuværende lokaler, uden

september skal Medicinsk Afsnit

at det bliver til for stor gene for

2 så gennem samme procedure

patienter og medarbejdere, mens

med midlertidig flytning og rør-
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