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Hurtig besked om blodprop gavner både patienter og sundhedsvæsen
Færre indlæggelser, hurtigere

ter givet de praktiserende læger

arbejde, fleksible medarbejdere

behandling og færre udgifter for

mulighed for at henvise patienter

og et fælles mål kan udrette. I

hospitalet har været nogle af

direkte til ultralydsskanning ved

det konkrete tilfælde kan det ek-

gevinsterne, siden Diagnostisk

mistanke om blodprop i benet,

sempelvis kun lade sig gøre, fordi

Center på RH Silkeborg indførte

en såkaldt Dyb Vene Trombose.

medarbejderne i både Røntgen og

et nyt forløb for patienter med

Tilbuddet – som går under navnet

Skanning og det medicinske spe-

mistanke om blodprop i benet.

DVT Open Access - betyder, at

ciale har budt ind med stor gejst

Det viser en forskningsartikel,

patienterne hurtigt kan få af-

og fleksibilitet, siger ledende ra-

som Diagnostisk Center har skre-

klaret, om der er tale om en

diologisk overlæge på Diagnostisk

vet på baggrund af de seneste

blodprop i benet, eller om forkla-

Center Niels Bang.

fem års erfaringer.

ringen på deres symptomer skal
findes i andre årsager. I praksis

Ud over at gavne de 250-300

- Forløbet er et godt eksempel

kan patienter, som tidligere måtte

årlige patienter giver ordningen

på, hvordan Diagnostisk Center

vente op til 24 timer på svar, nu

blandt andet også en markant

lytter til de praktiserende lægers

ofte få en afklaring i løbet af blot

økonomisk gevinst. Samtidig

behov og finder en løsning, som

en halv time – og viser mistanken

viser opgørelsen, at de praktise-

er til gavn for særligt patienterne

sig at være begrundet, vil patien-

rende læger er gode til at vurdere

– men også for de praktiserende

terne typisk have fået både svar,

patienterne og henvise dem til de

læger og hospitalet, siger læge-

behandlingsplan og blodfortyn-

rette forløb.

faglig direktør Claus Brøckner

dende medicin efter blot to og en

Nielsen fra HE Midt.

halv time på hospitalet.

Læs hele historien på hjemmesi-

Siden 2015 har Diagnostisk Cen-

- Det viser, hvad tværfagligt sam-

den.

Hospitalsenhed Midt
Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive

Budget 2021 og ytringsfrihed var i fokus på HMU-seminar
HE Midts hovedMED-udvalg

for alle i HMU set i lyset af det

ler os, så er det vigtigt at være

(HMU) har i efteråret været på

fokus, som medierne i øjeblik-

tydelig om, hvem man udtaler

seminar, og i den forbindelse

ket har på HE Midt. Det juristen

sig som. Man skal spørge sig selv

havde medlemmerne mange

pointerede i oplægget var, at vi

i situationen, hvem man repræ-

konstruktive drøftelser om blandt

alle som offentligt ansatte har

senterer lige nu? Hvis det er mig

andet budgettet for 2021 og

ytringsfrihed, og at det er vigtigt

som privat person, fremgår det

medarbejdernes ytringsfrihed.

for samfundet, at vi som sund-

ikke klart, hvis jeg har uniform

hedspersonale udtaler os, for

på – så ser alle sygeplejersken i

Hospitalsdirektør Thomas Balle

samfundet har brug for at høre

mit tilfælde og dermed også min

Kristensen fortalte blandt andet

vores perspektiv, siger Trine Bal-

arbejdsplads, og det kan forvirre

til HMU-seminaret, at han ikke

ker, der er sygeplejerske på Ham-

billedet og budskabet.

forventer besparelser i budget

mel Neurocenter, FTR-suppleant

2021. Det kræver selvfølgelig, at

og medlem af HMU, og fortsæt-

afdelinger og centre holder deres

ter:

Læs mere på intranettet.

budgetter. Så på nuværende
tidspunkt er der udsigt til balance

- Det blev igennem oplægget

i budgettet i 2021, hvilket både

tydeligt for mig, at når vi udta-

HMU og hospitalsledelsen finder
meget glædeligt.
Til HMU-seminaret var Vibeke
Borberg (advokat og ph.d. i retsvidenskab inden for offentlighedsprincipper og medlem af ytringsfrihedskommisionen) inviteret til
at fortælle om de grundlæggende
principper og regler for ytringsfrihed.
- Oplægget omkring ytringsfriheden handlede om et spændende
og givtigt emne, som er relevant

Ny hjertestopalarmering i RH Viborgs akutcenter
Tryk på den blå knap og hold den

nemlig i brug, og dermed ændres

system bliver HE Midts hjerte-

inde i 3 sekunder. Det bliver frem

proceduren for hjertestopalarme-

stop-instruks i eDok opdateret,

over proceduren, hvis du skal

ring i akutcentret.

og samtidig opdateres også de

aktivere hjertestop-alarmen i RH

I akutcentret er de enkelte rum

fysiske instruktions-opslag på

Viborgs akutcenter. Tirsdag den

forsynet med et betjeningspa-

væggene.

1. december 2020 klokken 9.00

nel med tre knapper. I tilfælde

tages den nye hjertestop-knap

af hjertestop på eksempelvis en

Den nye alarmeringsprocedure

sengestue skal den øverste, blå

gælder kun i RH Viborgs bygning

knap trykkes ind i tre sekunder.

4 (akutcentret). Alle andre steder

På den måde sendes der auto-

på HE Midts matrikler forbli-

matisk besked om hjertestop i

ver alarmeringsproceduren den

det konkrete rum til hjertestop-

samme som hidtil.

teamet, der straks skynder sig til
stedet.

Læs mere på intranettet, hvor

I forbindelse med overgangen til

du også finder link til hjertestop-

det nye hjertestop-alarmerings-

instruksen i eDok.
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Dele af lungeklinik rykker til Viborg til december
Fra den 1. december foregår HE

lungefibrose. Og det er de funk-

I Skive forbliver til gengæld un-

Midts specialiserede lungeun-

tioner, som nu flyttes.

dersøgelser og behandlinger på

dersøgelser på RH Viborg. Som

hovedfunktionsniveau inden for

følge af regionsrådets beslutning

I praksis drejer det sig om cirka

lunge- og allergiområdet for pa-

fra sensommeren og kravene i

1750 årlige ambulante undersø-

tienter fra både Skive og Viborg

Sundhedsstyrelsens specialeplan

gelser og behandlinger, som altså

Kommuner. De funktioner ud-

rykker dele af Klinik for Lunge-

fremover vil finde sted i Viborg,

gør tilsammen cirka 5000 årlige

sygdomme dermed fra RH Skive

sådan som det har været planen,

undersøgelser og behandlinger og

til RH Viborg.

siden Sundhedsstyrelsens specia-

dermed altså klart størstedelen af

leplan kom i 2016. Opgaven er

klinikkens aktivitet.

HE Midt er godkendt til at vare-

de seneste år blevet varetaget på

tage fire specialiserede funktioner

RH Skive, mens der blev bygget

inden for lungemedicin: tre regi-

akutcenter i Viborg. Med færdig-

onsfunktioner og en højt specia-

gørelsen af akutcentret er der

liseret funktion inden for områ-

nu frigivet plads, så funktionerne

derne lungekræft, svær astma,

kan komme på plads i de blivende

tuberkulose og den forholdsvis

rammer.

sjældne lungesygdom idiopatisk

Nedrivningen er i gang i Skive
Oppefra og ned er opskriften,

hospitalet for flere år siden over-

i gang med at renovere taget på

når nedbrydningsfolkene i løbet

gik til fjernvarme, og rives derfor

bygning 23 og 24. Her er der der-

af den kommende tid fjerner den

ned, før tidens tand for alvor

for opstillet stillads og etableret

høje røde skorsten ved RH Skive.

begynder at bide den i stykker.

tunneladgang til de praktiserende

Arbejdet ventes at vare året ud

læger, som har klinik i Skive

og er en del af en større omgang

Sideløbende med fjernelsen af

med renoveringer og forskøn-

skorstenen er også den tidligere

Sundhedshus.

nelser af hospitalet – bevilget af

kantinebygning under nedrivning.

Efterfølgende skal der desuden

regionsrådet i sommer i forbin-

Bygningen er blevet miljøsaneret

skiftes vinduer i bygning 20, 21

delse med en række fremskudte

indvendigt, og hele nedrivningen

og 22 (hospitalets hovedbygnin-

anlægsinvesteringer.

forventes at være færdig i løbet

ger).

af januar. Dermed åbnes der ind
Skorstenen har tidligere været

til det grønne område og den

Alt i alt sker der renovering og

brugt sammen med kedelbyg-

nye park omkring hospitalet og

sanering for 14 millioner kroner

ningen, som i dag huser Hospice

Hospice Limfjord.

på RH Skive i løbet af de kom-

Limfjords foredragssal. Skorste-

Ud over nedbrydningsarbejdet

mende måneder.

nen har ikke været i brug, siden

er håndværkerne også for tiden
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Udviklingsarbejdet i Silkeborg er godt i gang
Et stærkt RH Silkeborg med god

Arbejdet er sat i gang efter

På HE Midts intranet kan du i to

sammenhæng til regionens øvrige

regionsrådets beslutning i som-

korte videoer få et kig ind i de to

sundhedsvæsen er målet for det

mer og foregår i to spor. Spor 1

arbejdsgruppers arbejde og høre,

arbejde, Region Midtjylland har

er et internt spor, som i høj grad

hvad nogle af deltagerne mener

sat i gang for at skabe en ny ud-

handler om hospitalets funktioner

om arbejdet.

viklingsplan for RH Silkeborg.

og udvikling og om at sikre god

På siden finder du også en

sammenhæng til regionens øvrige

oversigt over deltagerne i de to

De første møder har allerede

hospitalsvæsen. I Spor 2 er det

arbejdsgrupper, ligesom der er

været afholdt, og deltagerne mel-

tværsektorielle samarbejde i

link til udviklingsarbejdets hjem-

der om god energi og en fælles

fokus, når det handler om udvik-

meside, hvor du blandt andet kan

ambition om at komme i mål med

lingen af samarbejdet mellem ho-

læse referaterne fra de seneste

gode og konkrete initiativer.

spital, kommune og praksissektor.

møder.

Coronasikret julefrokost på HE Midt
Alle Covid-19 retningslinjer bliver

kan hente platterne samlet til

Det er HE Midt Køkken, der har

naturligvis overholdt, når ho-

hele afsnittet.

sammensat menuen til årets ju-

spitalsledelsen inviterer alle HE

Det sker for at undgå, at mange

leplatte. STERK leverer platterne

Midts medarbejdere til julefrokost

mennesker stimler sammen ved

på RH Silkeborg, mens HE Midt

den 2. og 3. december.

afhentningen. Medarbejderne

Køkken selv laver maden til ho-

kan nyde deres juleplatte i egen

spitalsenhedens øvrige matrikler.

Julefrokosten, som normalt bliver

afdeling.

serveret som buffet med mange
mennesker samlet omkring buffeten, bliver i år pakket i portionsanretninger, hvor medarbejderne
på forhånd har tilkendegivet,
hvilken af fire mulige platter de
ønsker.
Platterne sendes ud med madvognene på den valgte dato. De
afsnit, der ikke får madvogne ud,
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