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Frivillige i Covid-beredskabet på HE Midt
Under første bølge af Covid-19 i

følte ikke, jeg var helt færdig

har jeg ingen bekymringer, for

foråret var sygeplejersker Rikke

med at være der, og det er også

vi tager alle forholdsregler med

Bech Kristensen udlånt til HE

en del af grunden til, at jeg igen

værnemidler, når vi arbejder med

Midts Obs-Covid Afsnit. Nu har

har meldt mig som frivillig til at

Covid-patienter, siger Rikke Bech

hun meldt sig frivilligt til igen at

arbejde i Covid-beredskabet,

Kristensen, som også har stor ros

arbejde i Covid-beredskabet, når

siger Rikke Bech Kristensen.

til det faste personale for at give

der måtte blive brug for det.

hende og de øvrige udlånte sygeHun erkender, at det var hårdt,

plejersker en god modtagelse.

For Rikke Bech Kristensen er det

især i april, hvor alt var nyt, og

i høj grad ønsket om at lære nyt

der kom rigtig mange patienter

På intranettet kan du læse mere

og få en god faglig ballast i ryg-

ind.

om Rikkes oplevelser i Covid-

sækken, der har fået hende til at
melde sig frivilligt.

indsatsen. Her kan du også
- Men jeg fik samtidig prøvet no-

møde sygeplejerske Sanne Maria

get, jeg aldrig i min karriere har

Hansen fra Vestdansk Center for

- Foråret var en rigtig spændende

prøvet før, og den læring kan jeg

Rygmarvsskade. I foråret var

periode, og jeg lærte meget i

bruge, både fagligt og kollegialt.

hun udlånt til Isolationsafsnittet,

de godt to måneder, jeg nåede

Jeg forstår godt den angst, der

og lige som Rikke har hun meldt

at være på Obs-Covid Afsnittet,

afholder nogle fra at melde sig

sig frivilligt til endnu en indsats i

inden det lukkede ned igen. Jeg

til beredskabet, men personligt

Covid-beredskabet.

Hospitalsenhed Midt
Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive

Trivsel trods turbulente måneder
Resultaterne af Region Midtjyllands ekstraordinære mini
Trivselsundersøgelse og Ledelsesevaluering (TULE) er i denne
uge udsendt til alle afdelings- og
centerledelser i HE Midt. Resultaterne viser, at HE Midt som eneste hospital i Region Midtjylland
placerer sig på eller over gennemsnittet på undersøgelsens 13
spørgsmål om trivsel og ledelse.
Den nye mini-TULE blev sat i
værk før sommerferien af Region

otte spørgsmål svarer HE Midts

- Det er rigtig flot, at vi sam-

Midtjyllands overordnede medar-

ansatte positivt og over gennem-

let har formået at bevare godt

bejderudvalg, hvor HE Midt også

snit. På fem spørgsmål svarer

samarbejde, trivsel og åben

deltager med ledelses- og medar-

ansatte på gennemsnit i forhold

dialog i så stort omfang trods

bejderrepræsentanter. Baggrun-

til de øvrige hospitaler i Region

COVID-19 og de meget uforudsi-

den var, at COVID-19 har på-

Midtjylland.

gelige forhold i foråret. Vi har det

virket og stadig påvirker mange

grundlæggende godt i HE Midt,

arbejdspladser og medarbejdere

Undersøgelsen spørger blandt

og det viser målingen, velvidende

i Region Midtjylland. Undersøgel-

andet om, om man har tillid til

at vi også har udfordringer nogle

sen blev samtidig sat i værk, fordi

de udmeldinger, der kommer fra

steder i vores store organisation,

der var blevet sat spørgsmålstegn

ledelsen, om man er tryg ved at

og dem arbejder vi sammen om,

ved, om medarbejdere i Region

sige sin mening til ledelsen, samt

siger næstformand for Hoved-

Midtjylland kan tale frit.

om man er tryg ved at rejse et

MED-udvalget og fællestillidsre-

problem over for sit lokale MED-

præsentant for sygeplejersker og

Resultaterne er gennemsnit, som

udvalg.

radiografer, Helle Balling Engel-

bygger på svar fra 1.956 ansatte i

Undersøgelsen spørger også,

sen.

HE Midt på tværs af afdelinger og

om man er tilfreds med sit job

centre. Derfor kan der også være

som helhed, sit arbejdsmiljø og

forskelle i resultaterne lokalt

spørgsmål om samarbejde i afde-

mellem afdelinger og centre. På

linger og centre.

Læs mere på hjemmesiden.

Find inspiration til godt arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøindsatsen er særligt

arbejderes arbejdsliv – ny portal

Du finder portalen på hjemmesi-

relevant i år, hvor COVID-19 har

giver inspiration til lokalt arbejds-

den:

vendt op og ned på mange med-

miljøarbejde.

www.inspirationsportal.rm.dk.
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Samarbejde mellem hospitaler og praksislæger skal sikre sammenhæng for patienterne
HE Midt har netop fornyet aftalen

løsninger på opgaven med at

tre af hospitalsenhedens afdelin-

med otte praktiserende læger fra

skabe gode, sammenhængende

ger - og har samtidig rollen som

Silkeborg, Skive og Viborg, der

forløb for vores fælles patienter,

overordnet praksiskoordinator og

som praksiskonsulenter skal hjæl-

siger Poul Oluf Olesen.

tovholder på samarbejdet.

pe med at sikre sammenhængende patientforløb og et smidigt

For ham er særligt overgangene

samarbejde mellem hospital og

mellem sundhedsvæsnets sek-

praksislæger.

torer et vigtigt fokusområde. For
patienterne er det nemlig ikke

- På HE Midt er vi utroligt glade

altafgørende, om det er den selv-

for samarbejdet og de input, vi

stændige praktiserende læge eller

får fra de praktiserende læger

regionens hospital, der står for

gennem ordningen. Praksislæger-

en undersøgelse eller behandling,

ne er med til at sikre, at samar-

bare det samlede forløb er sam-

bejdet fungerer i hverdagen, og

menhængende, smidigt og af høj

at vi får skabt dygtig behandlin-

kvalitet, mener Poul Oluf Olesen.

gen og gode patientforløb, som
giver mening for både patient,

Læs mere på HE Midts hjemme-

læger og hospital, siger læge-

side.

faglig direktør Claus Brøckner
Nielsen.

Han er praktiserende læge i Bjerringbro og praksiskonsulent for

I praksis fungerer ordningen
sådan, at de praktiserende læger
hver er tilknyttet og har tæt dia-

HE Midts praksiskonsulenter pr. 1. november 2020:

log med en eller flere afdelinger/
centre på hospitalsenhedens ho-

•

Hanne Væsel, Skive – Akutafdelingen

spitaler i Silkeborg, Skive, Ham-

•

Jonas Hald, Viborg – Røntgen og Skanning samt Neurologi

mel og Viborg.

•

Eric Mønning, Viborg – Kirurgi samt Ortopædkirurgi

•

Estrid Muff Aagaard, Silkeborg – Diagnostisk Center, Center

- Det er jo med sundhedsvæsenet

for Planlagt Kirurgi samt Hammel Neurocenter

som i alle andre dele af livet, at

•

Klara Bjerrum, Viborg – Kvindesygdomme og Fødsler

jo bedre vi kender hinanden, jo

•

Mikkel Larsen, Bjerringbro – Børn og Unge

nemmere glider samarbejdet. Min

•

Charlotte Eithz, Skive – Blodprøver og Biokemi samt Patologi

oplevelse er, at vi har fået skabt

•

Poul Oluf Olesen, Bjerringbro – Medicinsk Afdeling, Hjertesyg-

et rigtig godt samarbejde, som

domme samt Fysiologi

sikrer gensidig forståelse og gode

"Min side" på intra kan gøre dit liv nemmere
Snart er det slut med løse blan-

meget andet. De digitale blanket-

ketter, der skal udskrives, udfyl-

ter bliver samlet på "Min side",

des, underskrives, scannes ind og

som du klikker frem øverst i højre

sendes.

hjørne af intranettet.

Blanketter om ferie, barsel, kur-

HR er begyndt at sætte strøm

Du kan allerede finde et par digi-

ser og alt muligt andet, der har

til alle de blanketter, der vedrø-

tale blanketter på "Min side" nu,

med dit arbejdsliv at gøre, bliver

rer dit arbejdsliv. For eksempel

og der kommer løbende flere til.

gjort elektroniske og samlet på

ansøgning om kurser, ansøgning

"Min side" på dit intranet.

om barsel, overførsel af ferie og
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Nyt digitalt værktøj skal hjælpe patienter med synke- og spisevanskeligheder
Hvornår kan jeg spise igen? Det
spørgsmål fylder meget for patienter, der får mad igennem en
sonde. Et nyt digitalt værktøj skal
give sundhedsansatte mulighed
for at komme med et kvalificeret
bud på dette.
Synkevanskeligheder (også kaldet
dysfagi) ses ofte blandt neurologiske patienter og er den hyppigste årsag til sondeernæring. At
kunne spise er en vigtig funktion,
der har betydning for både den
enkeltes fysiske og mentale velbefindende. Af den grund er genetablering af spisefunktionen et

- Det nye værktøj skal fungere

til at give patientbehandlingen et

af de vigtigste mål i den enkeltes

som et dialogværktøj for patien-

kvalitetsløft, siger Lene Bastrup

rehabilitering.

ter og ansatte. Når en patient

Jørgensen, der er leder i HE Midts

ønsker svar på, hvornår vedkom-

nye videnscenter ViC.

Faglige eksperter fra Vestdansk

mende kan komme til at spise

Videnscenter for Neurorehabilite-

igen, så kan sundhedsansatte

Udviklingsarbejdet skal foregå

ring (ViC) er derfor netop gået i

på en medbragt tablet indtaste

i en såkaldt KAG (Klinisk Aka-

gang med at udvikle et progno-

en række helbredsoplysninger

demisk Gruppe), som ViC for

stisk værktøj, der kan give pa-

og præsentere patienten for en

nylig har fået bevilget midler til

tienter svar på, hvornår patienter,

beskrivelse af, hvornår vedkom-

at etablere som det første sted i

der minder om dem selv i forhold

mende med størst sandsynlighed

Region Midtjylland.

til en række sygdomstræk, har

kan spise igen. Det har en stor

genvundet evnen til at spise.

betydning for patienterne at kun-

Læs mere på hjemmesiden.

ne få svar, så værktøjet kommer

Røntgen-afdelinger får bedre indblik i patienternes tilfredshed
Hvad mener patienterne egentlig

Undersøgelsen blev gennemført i

om den undersøgelse og behand-

uge 45 og 46 og skal understøtte

ling, de får, når de skal have ta-

det lokale kvalitetsarbejde men

get røntgenbilleder eller skannes?

også give læring på tværs af de
tre regioner.

Det spørgsmål får Røntgen og
Skanning på RH Silkeborg og RH

- Røntgen og Skanning har ikke

Viborg nu bedre mulighed for at

været en del af den overordnede

få besvaret.

LUP, som måler patienternes

selv. Det får vi heldigvis nu,

tilfredshed på andre afdelinger.

fortæller kvalitetskoordinator An-

Region Midtjylland har nemlig

Derfor har vi manglet svar på,

nette Meyer Balle fra Diagnostisk

i samarbejde med Region Syd-

hvad patienterne egentlig synes

Center i Silkeborg.

danmark, Region Nordjylland og

om vores ydelser. Vi kan selv-

Region Midtjyllands forsknings-

følgelig selv tro en masse om,

center DEFACTUM udviklet en ny

hvad patienterne mener, men vi

patienttilfredshedsundersøgelse

har manglet at få det helt reelle

målrettet røntgen-afdelingerne.

billede ved at spørge patienterne
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HE Midt sætter fokus på patientsikre overgange
I uge 48 sætter HE Midt fokus på

mødelokale 102 (Toldbodgade 12)

emnet "patientsikre overgange".

på RH Viborg. Her kan du møde

Afdelinger og centre vil arbejde

Susanne Søndergaard og Anne

med forbedringstiltag inden for

Bendix Andersen, der fortæller og

emnet på forskellig vis, og den

giver eksempler fra egne forsk-

24. november har du mulighed

nings- og udviklingsprojekter, der

for at komme og hente inspira-

har beskæftiget sig med over-

tion ved to oplæg om emnet med

gange.

forskere fra HE Midt.
Fokusugen er et nyt tiltag på HE

Det drejer sig helt konkret om

lokalt blive arbejdet med forbed-

projekter, der fokuserer på:

ringsindsatser, der handler om

Midt og er en del af de tiltag, der
er udsprunget af HE Midts forbed-

patientsikre overgange.
•

Patientsikker dokumentation

ringsspor "Kvalitet og forbedrin-

og overgange i forbindelse

Mange afdelinger har valgt også

ger".

med operationer (oplæg af

at inddrage uge 47 til arbejdet,

Susanne Søndergaard)

så de kan arbejde med det i læn-

Tværsektorielle overgange

gere tid.

Få ny viden om

•

patientsikre overgange

mellem akutafdelinger og

Vil du vide mere om, hvad udvik-

primærsektor (oplæg af Anne

Forbedringsindsatserne spænder

lingen og forskningen i patient-

Bendix Andersen)

over både interne og eksterne

sikre overgange viser? Så kom og

overgange – for eksempel interne

hør oplæg om emnet fra to af HE

Forskellige indsatser i HE

overgange mellem afsnit og over-

Midts egne forskere på området.

Midts afdelinger og centre

gange til primærsektor.

HE Midts afdelinger og centre
Oplæggene foregår tirsdag den

er godt i gang med planlæg-

24. november klokken 14-15 i

ningen af fokusugen, og der vil

Håndværkerne er gået i omklædningsrummet i Silkeborg
Mandag morgen rykkede hånd-

og bedre plads til eventuelt vådt

gen. Planen er desuden at udvide

værkerne ind i personaleom-

overtøj.

både omklædningsfaciliteterne og

klædningen på RH Silkeborg, og

tøjdepoterne i løbet af 2021, når

dermed der nu taget hul på den

Sideløbende udvides omklæd-

tiltrængte renovering af både

ningsfaciliteterne med syv nye

dame- og herreomklædningen.

toiletter uden bad i dameomklæd-

et eksisterende arkiv er flyttet.
Læs mere på intranettet.

ningen og et i herreomklædninHer skal de eksisterende toiletog bruserum slås sammen, så der
fremover bliver seks store baderum med toilet, håndvask og brusefaciliteter i dameomklædningen
og to i herreomklædningen.
Alle rum får nye gulve, vægge
og lofter, ligesom der etableres
ny belysning, bedre udsugning
og nye stikkontakter ved håndvask og spejl. Samtidig indrettes
rummene med en bænk til tøjet
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COVID-test i Skive er flyttet
Borgere har indtil nu kunnet
blive testet for COVID-19 i Skive
Sundhedshus, men omfanget af
testopgaven er nu vokset ud af
rammerne i sundhedshuset.
Fra fredag den 13. november skal
borgere, der har en tid til COVID-19 test i Skive, derfor møde
op i nye testfaciliteter på Brårupgade 12, 7800 Skive.
Adressen for COVID-test i Skive
er således ny, men resten forbliver det samme, forsikrer oversygeplejerske Ann Herling fra
COVID-test Afdeling.
den nye placering på Brårupgade,

Ann Herling.

- Vi har forsøgt at finde en ny

hvor vi har fået stor hjælp fra en

placering til testfaciliteterne

lokal mand, der gerne vil hjælpe

Læs mere om flytningen på hjem-

tæt på sundhedshuset, men det

med at løse denne samfundskri-

mesiden eller om ændringer i

har desværre ikke været en let

tiske opgave. Det er jeg meget

systematisk medarbejdertest i

opgave. Derfor har vi takket ja til

taknemmelig for, lyder det fra

Skive på intra.

HE Midt har lukket en række indgange
I en midlertidig periode har HE

tespredning af COVID-19 og

Der er sat skilte op, der gør

Midt lukket en række indgange på

undgå unødig ophold og færden

opmærksom på de lukkede ind-

hospitalerne i Viborg, Silkeborg,

på hospitalerne. Hvis der står i

gange og omdirigerer til de åbne

Hammel og Skive. Det sker, fordi

indkaldelsesbrevet til hospitalet,

indgange.

der igen er indført restriktioner

at patienter skal benytte én af de

for besøg på hospitalerne.

lukkede indgange, kan de med

Lukningen af indgange sker

fordel anvende hovedindgangen i

for at mindske eventuel smit-

stedet for.

Se yderligere info på intra.

MUSE går i gang på HE Midt igen
MUSE EKG database tages i brug

Klinikere vil opleve flere for-

i uge 47 efter problemer med

dele ved overgangen til den nye

EKG apparaterne under sidste go-

database. For eksempel kan EKG

live tilbage i juni.

tilgås fra andre hospitalsenheder
direkte i programmet.

Det er en mere digital løsning

Der er aktuelt ikke en integration

med en ny database, som tråd-

mellem MUSE og MidtEPJ, men

løst leverer EKG diagrammer

det arbejdes der på at finde en

direkte til databasen, og EKG

løsning på.

Du kan også finde vejledinger til

diagrammerne kan derefter tilgås

Her kan du få video-introduktion

MUSE hos Sundheds-It.

webbaseret via Citrix.

til MUSE.
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