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Nye operationsstuer giver bedre arbejdsmiljø og plads til flere specialer
Dagslys, plads og bedre ergo-

Samtidig udmærker de sig også

siger ledende overlæge på Opera-

nomi. Det er nogle af gevinsterne

ved at være indrettet fleksibelt

tion og Intensiv, Mads Vandborg.

ved de nye operationsstuer, som

med god plads til både skærme

medarbejderne på Operation og

og skiftende udstyr, så de kan

Intensiv netop har taget i brug på

benyttes til flere forskellige spe-

RH Viborg.

cialer.

- De nye operationsstuer er på
flere måder lidt af en succeshistorie, fordi det er lykkedes at få
dem op i en ekstra høj renhedsklasse, så vi kan give gode og
sikre operationer til patienterne
både nu og fremover. Men vi glæ-

I første omgang er det de ”bløde”

der os i lige så høj grad over, at

kirurgiske specialer fra Kirurgi

operationsstuerne samtidig giver

og Urinvejskirurgi, der er rykket

en markant forbedring af arbejds-

ind på de nye operationsstuer,

miljøet for medarbejderne, siger

Og med sin ultra-rene status er

hvor de fremover kan udføre

sygeplejefaglig direktør Mette

operationsstuerne samtidig klar

eksempelvis fedme-, galde- eller

Fjord Nielsen.

til fremtidige krav og muligheder.

tarmoperationer.

De nye operationsstuer er nemlig

- Med de nye operationsstuer gør

blandt andet indrettet med fokus

vi os klar til det næste årti. Her

på ergonomi og arbejdsstillinger,

kan vi opretholde og udvikle nye

ligesom de er både større og ly-

gode forløb for vores patienter i

sere end de hidtidige stuer.

tæt samarbejde med vores kol-

Læs mere på hjemmesiden.

leger fra de kirurgiske afdelinger,

Hospitalsenhed Midt
Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive

Coronavirus: Bliv hjemme, hvis du har rejst i risikoområder
Sundhedsstyrelsen har indført

på arbejde, men blive hjemme og

rejst hjem. De får ikke løn i den

krav til sundhedspersonale med

ringe til din afdelingsleder.

periode, de er hjemme.

patientkontakt om at blive hjem-

Ansatte får løn i den periode, de

Vær opmærksom på, at kravet

me, hvis de har været på rejse

er hjemme. Hvis det er muligt,

om ikke at opholde sig på ar-

i risikoområder med betydelig

skal de arbejde hjemmefra.

bejdspladsen efter hjemkomst

smittespredning med ny coro-

Medarbejdere, der, på trods af

fra risikoområderne også gælder

navirus inden for de seneste 14

Sundhedsstyrelsens krav, rejser

studerende, praktikanter, hånd-

dage. Kravet gælder alle ansatte i

privat til risikoområderne, skal

værkere med flere.

Region Midtjylland.

blive hjemme 14 dage efter, de er

Samtidig har hospitalsledelsen i

Få mere information på intra.

HE Midt besluttet, at alle fremtidige arbejdsrelaterede rejser
indstilles fra 4. marts til og med
13. april.
Risikoområderne med coronavirus bliver løbende opdateret på
Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
Hvis du har været på rejse i et af
risikoområderne inden for de seneste 14 dage, skal du ikke møde

De generelle infektionshygiejniske forholdsregler er fortsat det bedste værn mod smitte
Husk alle de gode vaner med

netop smitteforebyggelse, værne-

På HE Midts intranet kan du læse

blandt andet afspritning af hæn-

midler og forebyggelse.

mere om den aktuelle Corona-

der, udskiftning af arbejdsdragt

- Og det bedste råd er faktisk

situation. Fra forsiden finder du

og brug af handsker og forklæder.

– lige som med mange andre

direkte link til den fælles intra-

Sådan lyder opfordringen fra HE

sygdomme – at huske de gode

netside fra Region Midtjylland

Midts hygiejnesygeplejersker,

vaner omkring hygiejnen. Udfør

med information til blandt andre

efter at Corona-virus er kommet

håndhygiejne, skift til ren uni-

hospitalernes medarbejdere. Du

til Danmark. De generelle infek-

form, host og nys i ærmet og gør

kan blandt andet se en video om

tionshygiejniske forholdsregler er

grundigt rent, fortæller Karina

Corona-smitten, finde informa-

nemlig fortsat det mest effektive

Lausten.

tionsmateriale og links til yderli-

værn mod smitte – uanset om

Hun og kollegaen Karen Dyhr Pe-

gere oplysninger om situationen.

det handler om Corona-virus eller

dersen pointerer, at de gode råd

anden infektionsrisiko.

gælder, uanset om man arbejder

Hygiejnesygeplejerskerne Karen

på en akutafdeling eller en hvil-

Dyhr Pedersen og Karina Lausten

ken som helst anden afdeling på

får for tiden mange spørgsmål om

et hospital.

Klinik for Blodsygdomme flytter fra RH Viborg til RH Holstebro
Færre patienter bruger Klinik for

former for knoglemarvskræft

sker med kompetencer inden for

Blodsygdomme på RH Viborg. Ni

eller lymfeknudekræft. Det er for

blodsygdomme.

patienter fra Viborg-området skal

få, mener regionsrådet, som har

fremover til kontrol i Holstebro én

besluttet at lukke klinikken med

gang om året.

virkning fra 1. marts i år.

Siden 2017 er antallet af patien-

Regionsrådets beslutning skyldes

ter faldet, så Klinik for Blodsyg-

blandt andet krav fra Sundheds-

domme i Viborg i dag kun be-

styrelsen om samling af behand-

handler ni patienter for kroniske

linger og mangel på sygeplejer-
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Ny ledende overlæge til Operation og Intensiv på RH Viborg
Martin Rostgaard-Knudsen bliver

Martin Rostgaard-Knudsen kom-

sken i afdelingen og blive en del

ny ledende overlæge for de cirka

mer fra en stilling som ledende

af en spændende hospitalsenhed.

300 ansatte i Operation og Inten-

overlæge på RH Horsens.

Jeg ønsker at samle afdelingen og

siv på RH Viborg.

- Jeg glæder mig rigtig meget til

være en central samarbejdspart-

- Vi er rigtig glade for, at Martin

at samarbejde med de dygtige

ner for hospitalets mange andre

har takket ja til jobbet. Vores valg

medarbejdere og oversygeplejer-

afdelinger, siger Martin Rostga-

er faldet på Martin, fordi han er

ard-Knudsen og fortsætter:

visionær og udviklingsorienteret.

- Det er vigtigt for mig at være

Han er samtidig en nærværende,

tilgængelig som leder, og at der

lyttende og energisk leder. Og

er en flad struktur, så der er kort

han sætter patienter og med-

vej fra medarbejderne til ledel-

arbejdere i centrum og bærer

sen. Det er afgørende, at der

fanen højt, når det kommer til

bliver lyttet til medarbejderne, og

kvalitet og patientsikkerhed. Det

at de har lyst til at gå på arbejde

er en krævende opgave, Martin

hver dag.

har takket ja til, men vi tror, det
bliver godt at få Martin ombord

Læs mere på hjemmesiden.

for både afdelingen og for hele
HE Midt, siger lægefaglig direktør
Claus Brøckner Nielsen.

Du kan stadig nå det
Bliv en del af Forskningens Døgn,

delinger og centre til at byde ind

input 13. marts. Programpunkter,

når HE Midts hospitaler den 23.

med aktiviteter, der kan bidrage

der meldes ind efter 13. marts,

april inviterer inden for til ople-

til at profilere den forskning på

kommer alene med i det ende-

velser og aktiviteter.

HE Midt. Tag fat i kontaktperso-

lige program, der annonceres på

På hospitalerne i Viborg og Silke-

nen fra dit hospital, hvis du øn-

hjemmesiden.

borg (Center for Planlagt Kirurgi)

sker at byde ind med en aktivitet

er dørene åbne for alle interes-

– se kontaktoplysninger nedenfor.

serede klokken 16-19. I Skive er

Her finder du navne og kontaktoplysninger på kontaktpersoner-

arrangementet åbent fra klokken

Program og

ne fra de forskellige matrikler:

16-20. Og i Hammel er arran-

kontaktoplysninger

•

gementet åbent for inviterede

HE Midt udgiver et trykt pro-

gæster fra klokken 13-15.

gram med aktiviteterne. Skal

Der er nedsat en planlægnings-

du have dit indslag med, skal

gruppe, som opfordrer alle af-

planlægningsgruppen have dit

RH Viborg: Ian McCulloch
(ian.mcculloch@midt.rm.dk /
7841 1330)

•

RH Silkeborg (Center for
Planlagt Kirurgi): Henrik
Rolfsted Schjelder Hansen
(herihans@rm.dk / 29269698
/ 78416001)

•

RH Hammel Neurocenter: Ulla
Hedegaard (ulla.hedegaard@
midt.rm.dk / 7841 9043)

•

Skive Sundhedshus/RH Skive:
Marianne Balsby (mbal@skivekommune.dk / 9915 7303)
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Kirsten fejrer 40 år på RH Viborg
Kirsten Søgaard Laursen kunne

I dag sidder Kirsten med alsidige

P. Christensen i sin tale til jubi-

10. februar fejre sit 40-års jubi-

konsulentopgaver. Hun står for

laren.

læum som ansat på hospitalet i

opgørelse af hospitalets vikar-

Han beskriver Kirsten Søgaard

Viborg.

udgifter, har styr reglerne for

Laursen som en vellidt og smilen-

I dag arbejder Kirsten Søgaard

transport af patienter og vare-

de medarbejder, der altid har styr

Laursen som økonomikonsulent i

tager for kommunikationen med

på tingene og er villig til at yde

afdelingen Økonomi og Plan, som

Præhospitalet. Derudover har hun

en ekstra indsats, når opgaverne

er en del af hospitalets admini-

et stort ansvar for mellemregio-

kræver det.

stration. Det lå ikke umiddelbart

nal afregning og har styr på de

Kirsten Søgaard Laursen modtog

i kortene, at hun skulle arbejde

mange regler inden for afregning

i forbindelse med sit jubilæum

i sundhedssektoren, da hun er

og opkrævning for udenlandske

fortjenstmedaljen i sølv for gen-

uddannet inden for det private

patienter, der får brug for at be-

nem hele sin ansættelsesperiode

erhvervsliv. Men i 1979 søgte

nytte hospitalet.

at have ydet en særlig indsats for

Kirsten Søgaard Laursen mod nye

- Når du løser en opgave, skal

RH Viborg. Medaljen blev overrakt

udfordringer i sundhedssektoren

det gøres ordentligt. Tingene skal

af Leif P. Christensen på vegne af

og fik job som vikar i Admini-

ganske enkelt gå rigtigt til. Du

H.M. Dronning Margrethe 2.

strationskontoret på hospitalet i

tager altid udgangspunkt i patien-

Viborg, hvor hun sidenhen blev

ternes behandling og rettigheder,

fastansat.

sagde økonomi- og planchef Leif

Ny epikriseskabelon giver udfordringer
I efteråret trådte nye regler i

Der sendes dagligt 6.500 epikri-

vet erstattet af mere struktur og

kraft for, hvordan oplysninger om

ser mellem Region Midtjyllands

dermed flere felter og farvemar-

en patient skal overdrages fra

hospitaler og praktiserende læger

keringer, som skal gøre skellet

hospitalet til praktiserende læger

og speciallæger - epikriser der

mellem epikriser til orientering

og speciallæger. Den nye løsning

skal informere, om der kræves

og epikriser, der kræver handling,

har imidlertid medført ekstra ar-

opfølgning på en patient eller

tydeligere.

bejde, og det arbejdes der nu på

om epikrisen er til orientering.

at nedbringe.

Tidligere var epikrisen opbygget
af et stort fritekstfelt, der er ble-
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