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Hospitalsledelsen: Tak for en imponerende indsats det seneste corona-år!
11. marts var det præcis et år

fleksibilitet– og på alle tænkelige

hospitalets hverdag til at hænge

siden, Danmark i store træk blev

måder tilpasset vores hospital til

sammen og tage vare på alle

lukket ned, og hverdagen æn-

den nye virkelighed.

patienter – også dem med andre

drede karakter efter de første

sygdomme end COVID-19. Med

tilfælde af COVID-19. Tiden

I hospitalsledelsen er vi oprigtigt

hjerne, hjerte og en stor portion

står stadig helt tydeligt for os:

imponerede og taknemmelige

vilje har I fået tingene til at lyk-

Fornemmelsen af, at nu er det

over, hvordan hver enkelt medar-

kes!

nu! Følelsen af alvor. Kravet om

bejder på HE Midt har bidraget til

hurtig handling. Og elementet af

at få løst de mange nye opgaver,

Høj faglighed

usikkerhed i forhold til, hvad der

vi har stået overfor.

Hvis vi havde kendt sygdommen

ville ramme os.

fra starten, haft bedre tid til at
Sammen er vi kommet igennem

forberede os eller kunnet forudse

I fjernsynet havde vi set billeder

de vildeste omvæltninger. Hvor

forløbet, er der givetvis ting, vi

af et presset italiensk sundheds-

strukturændringer og åbning af

ville have gjort anderledes, og

væsen, og der var ingen tvivl om,

nye afsnit typisk tager måneder

forløb der kunne have været køn-

at vi skulle handle hurtigt for at

at forberede og klargøre, fik vi på

nere. Men vi kom igennem og fik

undgå lignende situationer, fore-

rekordtid opbygget først isolati-

løst opgaverne, efterhånden som

bygge den værste smitte og ikke

onsafsnit og COVID-modtagelse

de dukkede op.

mindst ruste vores hospitaler til

og siden test- og vaccinationscen-

en ny og ukendt situation.

tre.

Hurtigt lærte vi den nye sygdom

Sundhedspersonale, håndværke-

at kende, og vi bevarede gennem

Et hårdt år

re, it-kyndige, bygningsfolk, ser-

hele forløbet den høje faglighed

Her et år senere kan vi kigge

vicemedarbejdere og administra-

og professionalisme, som kende-

tilbage på en periode, som mange

tive medarbejdere har lynhurtigt

tegner HE Midt. Og i dag står vi

af os formentlig vil betegne som

sammen fundet lokaler, udstyr

både stærkere og klogere rustet

et af de hårdeste, vildeste og

og inventar og fået opbygget de

til det, der måtte komme med

mest udfordrende år i vores ar-

rammer, strukturer og systemer,

pandemien.

bejdsliv.

som skulle til for at håndtere
næste nye opgave. Ledere og

Vi har lukket ned og åbnet op

medarbejdere har stået klar til at

igen, aflyst og genindkaldt, æn-

håndtere de nye opgaver og en

dret planer og strukturer, tilpas-

kategori af patienter, som vi ikke

set retningslinjer og rutiner. Vi

tidligere har kendt. Og på alle

har opbygget nye afsnit og cen-

øvrige afdelinger og centre har

tre, flyttet rundt og løbet stærkt,

kolleger måttet løbe stærkere,

arbejdet hjemmefra og holdt

bemande lørdagsambulatorier,

afstand og oplevet smitte, syge-

omlægge til videokonsultation og

meldinger og behov for ekstra

på anden vis strække sig for at få

Fortsættes på side 2

Hospitalsenhed Midt
Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive

Men det har også været hårdt.

for sårbare pårørende og smitte,

Derfor vil vi nøjes med at benytte

Selv om vi i sundhedsvæsenet er

afsavn, og hvad COVID-19 ellers

årsdagen til at sige jer alle tusind

vant til at være omstillingsparate,

har bragt med sig.

tak for indsatsen og for at have

har kravene til vores fleksibilitet,

holdt fast i høj faglighed inden for

tempo og udholdenhed været

Meget tyder på, at vi med vaccine

rigeligt store under COVID-19.

og gryende forår er på vej mod

alle felter.

bedre tider, men erfaringerne fra

Tak fordi I har hjulpet os med at

Samtidig har mange af jer været

det seneste år har vist os, at in-

føre HE Midt godt gennem det

udfordrede på hjemmefronten

gen på forhånd kender fremtiden,

seneste års bølgegang!

med hjemmeskole, bekymring

når det gælder COVID-19.

Et år med COVID-19
COVID-19 har på mange
måder præget hverdagen
på alle HE Midts hospitaler
det seneste år.
Tag et tilbagekig på fotograf Agata LenczewskaMadsens billeder fra vores
første år med COVID-19.
Du finder flere billeder på
HE Midts hjemmeside.
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Hammel Neurocenter er blandt verdens bedste specialiserede hospitaler
RH Hammel Neurocenter har som

høj specialisering og højt fagligt

det ene ud af to danske hospita-

niveau, siger Anders Kühnau.

ler – og som det eneste rehabiliteringshospital i 25 lande – fået

Blandt de 200 bedste

tildelt en plads på Newsweeks

- Vi arbejder seriøst på at være

liste over de 200 bedste special-

et veldrevet specialiseret hospital

sygehuse i verden.

med tværfagligt samarbejde og
stærkt samspil mellem forskning,

Den internationale anerkendelse

uddannelse og klinisk praksis, og

vækker naturligvis nysgerrighed

har grund i kompetente, motive-

hvor er det dog dejligt, at det gi-

om, hvor tæt på en topplace-

rede medarbejdere og et stærkt

ver genlyd – også internationalt,

ring, Hammel Neurocenter er.

sammenspil mellem uddannelse,

siger Merete Stubkjær Christen-

Newsweek oplyser dog ikke den

klinik, forskning og udvikling.

sen, ledende overlæge ved Ham-

akkurate placering, fordi specia-

mel Neurocenter, og fortsætter:

liserede hospitaler netop grundet

Den flotte placering vidner om

deres specialisering er sværere

store ambitioner, høj faglighed og

- Det er en kæmpe anerkendelse

at sammenligne end almindelige

dedikation, mener regionsrådsfor-

til vores dygtige medarbejdere.

hospitaler.

mand i Region Midtjylland Anders

De er dedikerede, og de kaster

Kühnau:

sig stolt ud i komplicerede pa-

Læs mere om Hammel Neurocen-

tientforløb og bringer hver især

ters fine tildeling og Newsweeks

- Jeg er stolt over, at vi i Region

deres faglighed ind i at finde den

liste over de bedste hospitaler i

Midtjylland har et flagskib inden

bedst mulige behandling i samråd

verden her.

for neurorehabilitering, som gør

med den enkelte patient.

sig bemærket både nationalt og
internationalt. Det vidner om en-

En placering blandt de 200 bedste

gagerede, dygtige medarbejdere,

specialiserede hospitaler i verden

Animationsfilm bygger bro mellem sundhedsvæsenets tilbud
Sundhedsvæsenet er stort med

er tilgængelige og brugbare for

mange aktører, men nu har

borgerne. Det håber vi, men der

forskere udvisket grænserne i en

findes endnu ikke meget viden på

række nye animationsfilm. De

området. Vi glæder os til at se,

skal hjælpe borgere med ondt i

hvad resultaterne viser, for selve

ryggen med at finde vej i syste-

tankegangen med at bruge ani-

met.

mationsfilm til at formidle kompliceret viden og tværsektorielle

Skive, Viborg og Silkeborg Kom-

Sygeplejerske, ph.d. og forsker

sammenhænge på en let måde,

muner er gået sammen med HE

Janni Strøm fra RH Silkeborg står

vil kunne bruges mange steder i

Midt i et forskningsprojekt, der

i spidsen for forskningsprojektet.

sundhedsvæsenet, hvis den viser

skal undersøge, om animations-

Hun fortæller:

sig at have en positiv effekt.

i ryggen i deres forløb på tværs af

- Vi ønsker at få viden om, om

Læs mere på hjemmesiden og

sektorerne.

flere borgere kommer til at huske

se de nye animationsfilm på

mere af den information, som de

www.lænd.dk.

film kan hjælpe borgere med ondt

De nye film er netop lanceret, og

modtager, og om informationen

de begynder nu at blive brugt hos

får en værdi for borgerne og for

både kommunerne, praktiserende

sundhedsvæsenet. Vi vil også

læger og på hospitalet.

gerne vide, om animationsfilmene
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Hospitalsenhed Midt åbner ny forskningsenhed for multisyge
1. marts åbnede Forskningsenhed for Multisyge /Research Unit
for Multimorbidity (RUM) under
Medicinsk Afdeling og Hjertesygdomme på RH Viborg.
Forskningsfeltet i den nye forskningsenhed bliver multisygdom,
og forskergruppen kommer dermed til at skulle forske i patienter og borgere med flere end én
kronisk sygdom.
Bedre levevilkår og bedre behandlingsmuligheder har betydet,
at borgerne i den vestlige del af
verden kan forventes at leve længere med kroniske sygdomme.

Forskerholdet i den nye Forskningsenhed for Multisyge på RH Viborg

Cirka hver tredje voksne dansker

får fokus på forskning i multisygdom.

har multisygdom, defineret som
en tilstand med to eller flere kro-

vi med oprettelsen af Forsknings-

med multisygdom yngre end

niske sygdomme samtidigt.

enhed for Multisyge nu får mulig-

65 år. Multisygdom er desuden

hed for at sætte fokus på netop

forbundet med længere hospi-

- Mange, især ældre, har mere

dette forskningsfelt, siger afde-

talsindlæggelser, større risiko for

end én kronisk sygdom, og

lingslæge Lene Kongsgaard Niel-

komplikationer efter operationer,

andelen forventes at stige de

sen, som bliver frikøbt 30 pro-

hyppigere konsultationer i klinik-

kommende år. Multisyge har ofte

cent af sin arbejdstid i Medicinsk

ker og almen praksis samt øget

komplekse problemstillinger og

Afdeling til at varetage forskning i

brug af sundhedsydelser.

udfordrer derfor vores kliniske

den nye forskningsenhed.

tankegang og organisering af

Læs mere på hjemmesiden om

sundhedsvæsenet, som oftest

Selv om alder er den største

multisygdom og om den nye

retter sig mod patienter med én

risikofaktor for multisygdom, er

forskningsenhed.

sygdom. Vi er rigtig glade for, at

mere end halvdelen af personer

Administrativ robot løser manuelle, ensformige Covid-19-opgaver
COVID-19 medførte en ny og

dag. Den manuelle arbejdsgang

RPA-løsningen blev taget i anven-

tidskrævende opgave i Akutse-

og opgavens omfang fik Akutaf-

delse, da anden bølge indtraf, og

kretariatet, HE Midt, nemlig at

delingen i Viborg til at afprøve en

har aflastet lægesekretærerne de

oprette laboratorierekvisitioner i

robotløsning, udviklet af Sund-

seneste måneder:

forbindelse med podning af bor-

heds-It, som har automatiseret

gere. Men nu har en administrativ

den manuelle arbejdsgang:

robot automatiseret denne manuelle, tidskrævende opgave.

- Hvis der kommer en tredje
bølge vil vi igen få stor glæde af

- Vi er meget glade for vores ro-

vores robot, slutter Britta Jarly.

bot. Hun sparer os for mellem 10Da epidemien gjorde sit indtog

14 klik pr. CPR-nummer, og hvis

Læs mere om den administrative

sidste forår blev det en opgave

der er rigtig mange rekvisitioner

robot her og meld eventuelle for-

for lægesekretærer at oprette

på en dag, så er det altså mange

slag til en arbejdsgang, der kan

rekvisitioner til podninger for

klik, fortæller lægesekretær Britta

forenkles digitalt her (intranet).

COVID-19 på de mange borgere,

Jarly.

kommunerne meldte ind hver
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Kirurgiske sengeafsnit skærer en tredjedel af affaldet
Omtanke og nye vaner kan give
store resultater. Det står klart,
efter at Kirurgis sengeafsnit på
RH Viborg det seneste år har arbejdet målrettet med at reducere
mængden af både dagrenovation
og klinisk risikoaffald med godt
en tredjedel.
- Med projektet har Kirurgi gjort
et godt stykke arbejde, som
gavner først og fremmest miljøet
men også hospitalets økonomi
– og som samtidig kan være til
inspiration for andre afdelinger
og hospitaler fremover, vurderer
hospitalsdirektør Thomas Balle

små og store vaner blevet æn-

nemt at gøre det rigtige. Og det

Kristensen.

dret. På den måde er mængden

har virket, konstaterer Charlotte

af dagrenovation faldet med 38

Bøgedal.

For at mindske mængden af af-

procent, mens mængden af det

fald har Kirurgi kigget kritisk på

dyrere og mere miljøbelastende

Vil du vide mere om, hvordan

alle sengeafsnittenes arbejdsgan-

kliniske risikoaffald er faldet med

Kirurgi har skåret en tredjedel

ge for at se, om noget med fordel

35 procent.

af affaldet væk, så læs med på

kunne gøres anderledes. Plastik-

hjemmesiden.

krus er skiftet ud med glas, antal-

- Så det betaler sig også rent

let af skraldeposer er reduceret

økonomisk at tænke mere bæ-

På intranettet finder du flere op-

og brugen af lejepapir minimeret,

redygtigt. Og faktisk behøver

lysninger om, hvordan du og din

ligesom genanvendeligt materiale

det ikke at være så svært og

afdeling kan arbejde med bære-

nu i højere grad sorteres fra i af-

kompliceret – hos os har det i

dygtighed.

faldsrummene. Og så er en række

høj grad handlet om at gøre det

Bæredygtighed skal hjælpes på vej med café, netværk og udvalg
Med et nyt bæredygtighedsud-

finde den bæredygtige tallerken

længst muligt. Det kan vi blandt

valg, et lokalt netværk og en

fra bunden, forklarer HE Midts

andet gøre ved at fjerne over-

månedlig idécafe skruer HE Midt

bæredygtighedskonsulent Majbrit

flødigt forbrug, genbruge mere

for alvor op for indsatsen inden

Brink Strøh.

og sortere vores affald, så mere

for bæredygtighed. Ambitionen er

af det kan genanvendes. Men

at bakke op om de mange lokale

Hun er gennemgående figur i

udviklingen sker ikke af sig selv.

initiativer og sikre, at Region

både det nye bæredygtigheds-

Den kræver ildsjæle og engage-

Midtjyllands politiske visioner om

udvalg, det lokale netværk og

rede kolleger i de enkelte afsnit

mere bæredygtige hospitaler bli-

de nye idécafeer og fungerer

og klinikker, som har lyst til at gå

ver omsat til praktisk virkelighed.

som samlende tovholder og lokal

forrest og skubbe på udviklingen,

ekspert udi bæredygtighed og de

fastslår hun.

- Bæredygtighed er for alvor

mange muligheder, udfordringer

kommet på dagsordenen, og nu

og initiativer inden for området.

gælder det om at få udbredt alle

Læs mere om HE Midts bæredygtighedsindsats på intranettet. Her

de gode ideer og erfaringer, så vi

- Det er helt afgørende, at vi

finder du også omtale af Region

kan lære at hinanden på kryds og

bliver bedre til at bevare vores

Midtjyllands nye Center for Bære-

tværs, så vi ikke alle skal op-

ressourcer og får dem til at holde

dygtige Hospitaler.
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Hvad lærte vi af COVID-bølgen i foråret?
I efteråret blev der gennemført

repræsentant og medlem af HMU.

en undersøgelse af de ansattes

Hun fortæller:

arbejdsmæssige oplevelser med
COVID-19 på HE Midt i perioden

- På baggrund af de drøftelser

marts til august 2020. Resultater-

vi havde i HMU i foråret 2020,

ne af undersøgelsen har mundet

havde vi et ønske om at drage

ud i 6 anbefalinger til håndtering

læring af de oplevelser, vi og

af COVID-19 og andre pandemier.

vores kollegaer havde haft om-

De 6 anbefalinger handler om

kring håndteringen af pandemien.

arbejde. Vi skal være klædt på

fysisk arbejdsmiljø, psykisk

Anbefalingerne er vigtige og skal

til opgaven. Vi skal vide, hvem vi

arbejdsmiljø, kommunikation,

ses som en inspiration til, hvad

kan gå til, hvis der er noget, der

kompetenceudvikling, organise-

der kan gøres bedre i forhold

ikke fungerer.

ring og MED- og arbejdsmiljø-

til COVID-19 og det fremtidige

organisation.

arbejde med beredskabsplan for

Find information om de 6 anbefa-

pandemier. Vi som personale skal

linger på intra.

Lotte Christensen er social- og

opleve et trygt fysisk og psykisk

sundhedsassistent, fællestillids-

arbejdsmiljø, når vi kommer på

Ny kvalitets- og forbedringschef til HE Midt
Mette Brænder Nørgaard er ansat

bygge et godt samarbejde op om

som ny kvalitets- og forbedrings-

forbedringstiltag og kvalitets-

chef i HE Midt. Hun kommer fra

arbejdet. Samtidig kender jeg

en stilling som chefkonsulent i

Region Midtjyllands forventninger

Sundhedsplanlægning i Region

til hospitalerne og ved, hvordan

Midtjylland og har tidligere arbej-

vi arbejder ind i det regionale

det et år i HE Midt med særligt

system. Det vil jeg kunne bruge

det kirurgiske område. I Sund-

i dette job til at understøtte kva-

hedsplanlægning har hun blandt

litetsopfølgningen, og jeg glæder

andet arbejdet med at forbedre

mig til at komme tættere på,

andet retningslinjer, opfølgning

patientforløb og med regionens

hvordan der på hospitalet arbej-

på kvalitetsmål, støtte til innova-

målbillede på sundhedsområdet.

des med disse områder, siger

tionsindsatser, patientsikkerheds-

Mette Brænder Nørgaard.

arbejde og hygiejnearbejde.

delinger og centre og opsøge,

Staben Kvalitet og Forbedring

Læs mere på hjemmesiden.

hvad der betyder noget i hverda-

understøtter kliniske afdelinger

gen med patienterne, så vi kan

og centre i HE Midt med blandt

-Jeg vil komme lyttende til af-

Har du eller din kollega fortjent en pris?
Det er nu, du skal til tasterne,

ny løsning, der giver værdi for

og tilpasset den, så den giver

hvis du vil indstille en god løsning

borgerne, skaber sammenhæng,

værdi for borgerne, skaber sam-

– og folkene bag – til Initiativpri-

bedre kvalitet og er bæredyg-

menhæng, bedre kvalitet og er

sen eller Smartprisen 2021. Pri-

tig for medarbejdernes trivsel

bæredygtig for medarbejdernes

serne blev ikke uddelt sidste år,

og arbejdsmiljø, for den gode

trivsel og arbejdsmiljø, for den

så du er velkommen til at indstille

arbejdsplads og i forhold til klima

gode arbejdsplads og i forhold til

en løsning, der måske er udviklet

og miljø.

klima og miljø.

i 2019.

Smartprisen gives til en person

Initiativprisen gives til en person

eller afdeling, som har fået øje

eller afdeling, som har skabt en

på en god løsning et andet sted
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Ny ledende overtandlæge i Regional Specialtandpleje
Regional Specialtandpleje skal

store indsats, som Lene Sofia

have ny afdelingsledelse, og det

har lagt i afdelingen. Den indsats

bliver tandlæge Marianne Elisa-

har hun ydet sideløbende med

beth Jørgensen, der kommer til at

jobbet som ledende bioanalytiker

stå i spidsen for afdelingen. Lene

i Patologi. Lene Sofia ønsker nu

Sofia Sørensen giver således sta-

at give stafetten videre, så hun

fetten videre, så hun kan komme

kan koncentrere sig fuldt ud om

tilbage og koncentrere sig fuldt

opgaverne i afdelingsledelsen i

ud om opgaverne som ledende

Patologi, og jeg har fuld forståel-

arbejde videre på. Vi ser i hospi-

bioanalytiker i Patologi.

se for, at hun ønsker at fokusere

talsledelsen frem til samarbejdet

på den kerneopgave, hun i sin tid

med Marianne.

Konstitueringen af Marianne

blev ansat til som leder i HE Midt,

Elisabeth Jørgensen som ny

siger hospitalsdirektør Thomas

Marianne Elisabeth Jørgensen

ledende overtandlæge i Regional

Balle Kristensen.

er allerede i dag ansat i Regio-

Specialtandpleje træder i kraft
den 1. april. Samme tidspunkt

nal Specialtandpleje som faglig
Han fortsætter:

returnerer Lene Sofia Sørensen til
Patologi på fuld tid.

ansvarlig tandlæge, så det bliver
en velkendt ansigt, der overtager

- Den nye afdelingsleder i Regio-

ledelsesopgaven i afdelingen.

nal Specialtandpleje overtager
- Jeg vil gerne på vegne af hele

en afdeling i rigtig god gænge og

hospitalsledelsen sige tak for den

har dermed et godt grundlag at
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