NYHEDSbrev
HOSPITALSENHED MIDT | Interne nyheder om stort og småt

Uge 44 | 30. oktober 2020

Ny undersøgelse giver hurtigere og mere præcise svar til hjertepatienter
Fordelene for patienterne er til

Patienterne er tidligere blevet

undersøgelser i løbet af et blot

at få øje på, efter at HE Midt

undersøgt med traditionel SPECT/

par timer i klinikken. Og svaret

har indført en ny hjerte PET/

CT-skanning, men den nye

vil samme dag blive sendt videre

CT-skanning til patienter med

metode er både mere præcis,

til hjertespecialisterne, fortæller

åreforkalkning og problemer med

effektiv og skånsom med mindre

overlæge June Anita Eilersen fra

iltforsyningen til hjertet. Det kon-

stråledosis til patienterne.

Fysiologisk Klinik.

- Tidligere har vi været nødt til

For klinikken giver den nye un-

kluderer lægefaglig direktør Claus
Brøckner Nielsen.

at kalde patienterne ind til to un-

dersøgelse samtidig mulighed

- Den nye undersøgelse er en

dersøgelser med en dag imellem

for mere effektiv planlægning og

markant forbedring for patien-

for at sikre, at sporstoffet var ude

bedre udnyttelse af hospitalets

terne. Dels får de hurtigere og

af kroppen inden anden undersø-

ressourcer. Samtidig giver den

mere præcise svar på, hvad de

gelse. Med den nye undersøgelse

nye undersøgelse også bedre

fejler – og dels får de et bedre og

benytter vi i stedet sporstoffet

billeder og dermed mulighed for

mere smidigt patientforløb, hvor

Rubidium, som er meget hurtige-

mere præcis diagnostik.

de slipper for ekstra køreture og

re ude af kroppen. På den måde

ventetid på hospitalet, siger den

kan patienterne nøjes med en en-

Læs mere om Fysiologis nye hjer-

Claus Brøckner Nielsen.

kelt tur til hospitalet og få begge

teskanning på hjemmesiden.

Hospitalsenhed Midt
Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive

HE Midt er rustet til næste bølge af COVID-19
Hvordan ser HE Midts Covid-

Heri skitseres også beredskabets

vanlige hospitalsdrift. Og vi håber,

beredskab ud? Hvem skal deltage

første tre faser, hvor vi løbende

at alle, som ikke i første omgang

i det, og hvordan sikrer vi, at alle

kan udvide antallet af isolati-

indgår i beredskabet, vil støtte

har de nødvendige kompetencer?

onspladser og intensivpladser til

godt op om de udpegede kolleger,

Det er nogle af de spørgsmål, du

patienter med COVID-19.

så vi sammen kan komme igen-

kan få svar på i nyheden om HE

nem en eventuel anden bølge af

Midts Covid-beredskab, som lig-

Med beredskabet følger også

COVID-19, siger hospitalsdirektør

ger på intranettet.

behovet for at kunne bemande

Thomas Balle Kristensen.

de nødvendige pladser i både
- Foråret lærte os, at der kan

Akutafdelingens Obs-Covid Afsnit,

være behov for at handle hur-

Isolationsafsnittet og på Intensiv.

tigt og i løbet af få dage stå klar

Også den del er nu ved at være

til at tage imod flere patienter

på plads i form af både frivillige

med COVID-19. Dét er vi med

og udpegede medarbejdere.

Læs hele historien på intranettet.

den vedtagne plan, som samtidig tager højde for nogle af de

- Ingen af os ved på forhånd,

uhensigtsmæssigheder, vi ople-

hvordan de kommende måneder

vede i forbindelse med forårets

kommer til at forløbe, men vi er

pludselige beredskabssituation.

nødt til at være klar til de forskel-

Samtidig er situationen dog også

lige scenarier. Vi følger situatio-

helt anderledes denne gang, fordi

nen løbende og tilpasser vores

Opstår behovet, er HE Midt klar til

vi sideløbende med Covid-bered-

indsats, efterhånden som situati-

at åbne isolationsafsnit til Covid-

skabet har fuld drift og rigeligt at

onen måtte udvikle sig. Vi er klar

patienter. I så fald bliver Heidi

se de fleste steder, så det gælder

over, at ikke alle har meldt sig

Møller Håkansson fra Røntgen og

om at være så godt forberedt

frivilligt til at indgå i beredska-

Skanning afdelingssygeplejerske

som muligt, siger hospitals-

bet, men vi håber, at alle vil gå til

på det nye isolationsafsnit.

direktør Thomas Balle Kristensen

opgaven med samme engagerede

i intranetnyheden.

og professionelle tilgang, som
vi oplever i forbindelse med den

HE Midt har indført systematisk – og frivillig - Covid-test af medarbejdere
Danske Regioner har besluttet at

stematiske test, og de enkelte

Skive. HE Midts medarbejdere i

indføre systematisk test af sund-

afdelingsledelser har for egen

Lemvig og Holstebro kan blive te-

hedsmedarbejdere for COVID-19.

afdeling eller center vurderet,

stet med hjælp fra HE Vest, mens

På HE Midt betyder det, at med-

hvilke enheder/medarbejdere der

kolleger i Randers bliver testet

arbejdere med patientkontakt nu

skal tilbydes test hver 2. uge, og

med hjælp fra RH Randers.

tilbydes test hver 2. eller 6. uge,

hvem der skal tilbydes test hver

I første omgang tilbydes den

alt efter hvor de arbejder.

6. uge. Fordelingen sker ud fra

systematiske test på skift på HE

Det er HE Midts COVID-test

en vurdering af, hvilke afdelinger,

Midts matrikler i dagstiden, men

Afdeling, der står for den sy-

afsnit og klinikker der har sær-

medarbejderne er også velkomne

ligt sårbare patienter, eller hvor

til at booke tid på de øvrige test-

risikoen for smitte med COVID-19

steder på andre tidspunkter i ste-

skønnes størst.

det, hvis det passer dem bedre.

De udvalgte medarbejdere skal

Vil du vide mere om systematisk

selv booke deres test-tider

test af medarbejdere – så læs

på booking.rm.dk, og podningen

med på intranettet.

foregår så på HE Midts matrikler
i Silkeborg, Hammel, Viborg og
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Den værdige afslutning på livet
Projekt Livets afslutning er et

- Vi kan gøre rigtig meget i

samarbejde mellem Viborg, Skive

sundhedsvæsenet for at holde en

og Silkeborg Kommuner, de prak-

uhelbredeligt syg borger i live få

tiserende læger i kommunerne

uger eller måneder ekstra. Men

og HE Midt. Projektets formål har

den sidste tid vil så ofte foregå

været at styrke mulighederne for,

ind og ud af en hospitalsseng,

at den enkelte borgers ønsker for

hvilket ikke nødvendigvis er bor-

livets afslutning kan efterleves,

gerens ønske. Med dette projekt

og at det sker i tæt samarbejde

har vi sat fokus på, hvor vigtigt

med borgeren, pårørende og det

det er, at afslutningen på livet

sundhedspersonale, der er involveret undervejs.

bliver på borgerens egne præmisJohannes mand, 74-årige Bent

ser. Flere skal have ro og lov til

Kristoffersen, har igennem knap

at dø i hjemlige og trygge omgi-

- Det er rigtig dejligt, at vi kan

to år været ramt af tyktarms-

velser med de nærmeste omkring

være så meget hjemme. Og vi

kræft, og i begyndelsen af

sig, siger Helle Skytte, der er

bliver altid taget godt imod på

september fik han og hustruen

oversygeplejerske i Kiruri og en

afsnittet, hvor hospitalsperso-

Johanne besked om, at Bent var

del af formandskabet for Projekt

nalet efterhånden kender os

uhelbredeligt syg med 6-8 uger

Livets afslutning.

rigtig godt. Det får os til at være

tilbage at leve i. Parret valgte

trygge, og vi føler os godt tilpas

selv at afslutte behandlingen, så

Læs mere om projektet og tilta-

med ordningen, siger Johanne

Bents sidste tid kan ske på hans

gene på hjemmesiden.

Kristoffersen.

egne præmisser.

Følg med i udviklingen af RH Silkeborg
Vil du følge med i arbejdet med

i en pressemeddelelse fra Region

Der er nedsat to politiske følge-

fremtidens udviklingshospital i

Midtjylland.

grupper, en administrativ koordi-

Silkeborg? Så giver en ny hjem-

nationsgruppe og to arbejdsgrup-

meside alle interesserede mu-

Arbejdet med en udviklingsplan

per, og der lægges op til en bred

lighed for at få et overblik over

for RH Silkeborg kører i to spor:

inddragelsesproces med input fra

både politiske beslutninger og

Et internt spor i Region Midtjyl-

medarbejdere og centerledelser,

arbejdsgruppernes arbejde.

land, der handler om hospitalets

Silkeborg Kommune, praksis-

Udviklingsarbejdet er skudt i

funktioner og udvikling og sam-

sektoren, hospitalerne i Region

gang af regionsrådet i Region

menhæng til hele Region Midt-

Midtjylland, politikere, borgere og

Midtjylland, som sammen med

jyllands hospitalsvæsen. Og et

andre interne og eksterne inte-

blandt andre hospitalets medar-

tværsektorielt spor med fokus

ressenter.

bejdere, Silkeborg Kommune, de

på udvikling af samarbejdet med

praktiserende læger og egnens

Silkeborg Kommune og praksis-

Du kan følge arbejdet på den nye

borgere skal se på mulighederne

sektoren.

hjemmeside, som du finder her.

for at videreudvikle RH Silkeborgs
nuværende funktioner og rolle
som udviklingshospital.
- I regionsrådet har vi store forventninger til udviklingsplanen.
Vi ønsker både at udvikle hospitalet og sikre borgerne den bedst
mulige sammenhæng mellem de
sundhedstilbud, de får fra Region
Midtjylland og fra andre aktører
på sundhedsområdet, siger regionsrådsformand Anders Kühnau
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Karkirurgisk Klinik på RH Viborg er flyttet
Onsdag den 21. oktober 2020

Klinik for Åreknuder er til gen-

flyttede Karkirurgisk Klinik på RH

gæld blevet på den placering,

Viborg fra etage 4 i bygning 5 til

hvor Karkirurgisk Klinik tidligere

etage 4 i bygning 4.

lå (bygning 5 etage 4). Her er
også Sårcentret placeret.

Det betyder, at Karkirurgisk
Klinik nu er kommet over i det

Patienterne indkaldes derfor nu

nye akutcenter samme sted som

til både Klinik for Åreknuder og

Mave- og Tarmkirurgisk Klinik og

Karkirurgisk Klinik.

Urinvejskirurgisk Klinik.

Forskningsbevillinger på 3,761 millioner kroner
HE Midt har modtaget to bevillin-

tester en organisering for hospi-

(Danish Concussion Research Col-

ger på i alt 3,761 millioner kroner

talsbehandling af ældre akut syge

laboration), som er et forsknings-

fra regionsrådet, fra »puljen til

patienter i eget hjem. Forsk-

program inden for hjernerystelse.

styrkelse af sundhedsforskning i

ningsprojektet, som er ledet af

Forskningsprogrammet, som er

Region Midtjylland«.

Iben Duvald, antropolog, ph.d og

ledet af klinisk professor i neu-

PostDoc tilknyttet Akutafdelingen

rorehabilitering Jørgen Feldbæk

Den ene bevilling er til akutforsk-

på HE Midt, er bevilget 761.000

Nielsen, som også er leder af Uni-

ningsprojektet "Tværsektoriel

kroner i 2020.

versitetsklinik for neurorehabilite-

hospitalsbehandling i eget hjem"

ring på RH Hammel Neurocenter,

som på tværs af hospital, almen

Den anden bevilling går til forsk-

er blevet bevilget 3,0 mio. kroner

praksis og kommuner skaber og

ningsprogrammet DANCORC

i årene 2021-2023.

Nyt i kantinen: Fra plastik til porcelæn
Kantinen på RH Viborg og Ham-

blive udfaset og udskiftet med

deling, skal du sørge for at vaske

mel Neurocenter har fokus på

flergangstallerkner, almindeligt

tallerkner i afdelingens opvaske-

bæredygtighed og udfaser derfor

metalbestik og drikkeglas. Ud-

maskine og tage den med retur

plastikservice og overgår til ser-

skiftningen af service sker for at

i kantinen, når du for eksempel

vice, der kan genbruges.

få en mere bæredygtig løsning,

går i kantinen for at købe frokost

der kan genbruges.

næste dag. Tallerkener, der re-

I den kommende tid vil engangs-

turneres til kantinen, skal sættes

service af plastik i kantinen på RH

Hvis du tager din mad med fra

på vognene med beskidt service,

Viborg og Hammel Neurocenter

kantinen og spiser den i din af-

så sikrer kantinen, at de bliver
vasket korrekt af inden brug og
dermed overholder hygiejnekrav.
Kantinen vil fortsat have portionsanrettet mad, der pakkes i engangsemballage. Men der bliver
i øjeblikket arbejdet på at finde
mere bæredygtige alternativer til
den form for engangsemballage.
Læs mere på intranettet.
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Indgang F og parkeringskælderen P3 åbner igen på RH Viborg
Mandag den 2. november kan pa-

parkering til den afdeling, de skal

Derudover kan ansatte parkere

tienter og pårørende på hospitalet

besøge hospitalet.

på alle dæk i parkeringshuset P4

i Viborg igen benytte indgang F

undtagen dæk 4 og 5, der ude-

og parkeringskælderen P3, når

Parkering for patienter

lukkende er afsat til patienter og

adgangene genåbner efter i en

og pårørende

pårørende.

periode at have været lukket på

Fra mandag den 2. november

Resten af parkeringsreglerne for

grund af COVID-19.

kan patienter og pårørende igen

RH Viborg gælder fortsat uæn-

parkere i parkeringskælderen P3.

dret, og der er fortsat det samme

Dæk 2 og 3 i P3 er udelukkende

antal parkeringspladser til rådig-

afsat til parkering for patienter og

hed for henholdsvis patienter/

pårørende.

pårørende og ansatte.

Patienter og pårørende må også
forsat parkere i parkeringshuset

Find parkeringsregler online

P4. Her er dæk 4 og 5 udelukken-

De til enhver tid gældende par-

de afsat til parkering for patienter

keringsregler for patienter og

og pårørende.

pårørende kan findes på hjem-

Med genåbningen af indgang F

Skilte og information om parke-

mesiden.

følger også ændringer af hospita-

ring på hjemmesiden bliver æn-

lets parkeringsregler.

dret, så de nye parkeringsregler

Tilsvarende kan de til enhver tid

Fordelingen af parkeringspladser

fremgår heraf.

gældende parkeringsregler for

på hospitalets to store parke-

ansatte altid findes på intranettet.

ringsarealer P3 og P4 bliver i den

Parkering for ansatte

forbindelse ændret. Det får be-

Ansatte kan fortsat parkere i

Vær opmærksom på, at informa-

tydning for, hvor både ansatte og

parkeringskælderen P3, men fra

tionen om reglerne først opda-

patienter/pårørende må parkere.

mandag den 2. november kun på

teres på hjemmeside og intranet

Parkeringspladserne i P3 og P4

dæk 0 og 1. Bommen til parke-

mandag den 2. november, når

fordeles, så patienter og pårø-

ringskælderen bliver desuden

ændringerne træder i kraft.

rende har kortest mulig vej fra

fjernet.

Sengecentral på RH Viborg skal have nyt gulv
Fra mandag den 2. november til

ket – undtagen den urene del af

senge og rengøring af dagkirurgi-

og med mandag den 16. novem-

sengecentralen, hvor urene senge

ske lejer, bløde forflytningsartik-

ber er der kun begrænset adgang

bliver afleveret (bygning 4 etage

ler, specialartikler med videre.

til sengecentralen på RH Viborg,

1).

da der skal lægges nyt gulv. Det
vil medføre ændrede arbejdsgan-

Det får blandt andet betydning

ge i den midlertidige periode. Se

for aflevering og afhentning af

Se detaljeret info på intra.

her hvad der bliver berørt.
OBS: Denne information gælder
ikke RH Silkeborg og Hammel
Neurocenter.
Sengecentralen på RH Viborg skal
have nyt gulv i perioden mandag den 2. november til og med
mandag den 16. november. Det
betyder, at området bliver lukNYHEDSbrevet udgives af Hospitalsenhed Midt | Ansvarshavende redaktør: Kristine Stange | Redaktion (tekst og layout): Winnie Axelsen Elmstrøm, Rikke
Jungberg Pedersen og Rikke Dueholm | Foto (hvis ikke andet fremgår under billedet): Agata Lenczewska-Madsen | Kontakt: kommunikation@midt.rm.dk
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