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Seminar for afdelingsledelserne – hvad ser vi frem imod?
Efter mange år med fokus på byggeri, træning af nye koncepter og patientens forløb gennem
hospitalet, flytteproces mv. er vi alle nu optaget af, hvordan hverdagen reelt kommer til at
rumme de forbedringer, som de nye rammer stiller i udsigt.
Vi ved, det kræver meget af os alle lige nu at få hverdagen til at hænge rigtig sammen. Der
arbejdes ihærdigt på, at få de nødvendige og fælles servicekoncepter, inklusiv svartider på
røntgen, blodprøver og sterilflow, til at fungere tilfredsstillende for at få flow i vores
patientforløb. Lige nu oplever flere at måtte tage en ekstra tørn for, at denne
sammenhængskraft i huset er til stede.
Men selvom hverdagen aktuelt kræver et opmærksomt fokus, er det også nødvendigt at løfte
blikket og kigge fremad.
På ugens afdelingsledelsesseminar den 11. og 12. maj, som er det første fælles seminar efter
flytningen til RH Gødstrup, er afdelingsledelserne samlet for at drøfte ambitionerne for vores
nye hospital. Så vi i fællesskab kan få skabt gode patientforløb til glæde og gavn for patienter,
pårørende og vores medarbejdere i dag, i morgen og på længere sigt.
På AL-seminarets første dag blev der arbejdet med visionen for RH Gødstrup. Afslutningsvis
blev der drøftet en plan for de næste skridt i visionsarbejdet, så arbejdet bliver nærværende
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og konkret med afsæt i, at RH Gødstrup også er et hospital, der rækker ud til det omgivende
samfund og inkluderer mange samarbejdspartnere, og er tæt på borgerne.
På seminarets dag 2 drøfter vi organiseringen af funktionsledere / ledelse på niveau 3.
Emnet er temasat som opfølgning på AL-mødet d. 5. april, hvor implementering af "ledende
overlæge" blev drøftet.
Hospitalsledelsen præsenterer de overordnede ønsker til ledelse på niveau 3, set i forhold til de
overenskomstgivne rammer og principperne for ledelsesstruktur på niveau 3. Med afsæt i dette
er der en drøftelse af, hvordan vi organiserer os nu, og hvordan vi ønsker at understøtte og
prioritere ledelsesopgaverne fremadrettet, når vi ser på fremtidens opgave for
sundhedsvæsnet.
Kontakt
For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen,
tlf. 2137 5007.

Eftermiddag med professor Kjeld Møller Pedersen den 7. juni
Hospitalsledelsen har den store fornøjelse at invitere alle interesserede ledere og
medarbejdere på RH Gødstrup til en eftermiddag med professor i sundhedsøkonomi- og politik,
Kjeld Møller Pedersen tirsdag den 7. juni.
Professor Kjeld Møller Pedersen har været medlem af det rådgivende Erik Juhl-ekspertudvalg
fra 2007 – 2013 i forhold til akutsygehusene i Danmark, og er en tydelig stemme i den
offentlige debat om kvalitetsfondsprojekterne i Danmark, herunder Regionshospitalet Gødstrup
og de potentialer, forudsætninger, valg og prioriteringer, som har været indlejret i projektet.
Der vil være mulighed for en fælles refleksion og at få professor Kjeld Møller Pedersens
perspektiv på, hvad der lykkedes i Gødstrup-projektet, hvilke aktuelle udfordringer der bør
adresseres, og hvilke væsentlige udfordringer/potentialer der skal forfølges i de kommende 35 år.
Arrangementet vil finde sted i Aula kl. 15.00. Nærmere information om deltagelse og program
følger.
Kontakt
For yderligere information er du velkommen til at kontakte strategi- og planchef Henrik
Grejsen Iversen tlf. 3017 3826 og hospitalsdirektør Poul Michaelsen, tlf. 2137 5007.

Husk at tilmelde dig fodbold og kollegahygge
Husk at tilmelde dig alletiders fodboldfest med kollegaerne – og at gøre det senest den 1. juni!
Fredag den 10. juni er der nemlig dømt hygge, når der klokken 16:30 er kamp- og hyggestart
på banerne ved Tjørring Idrætsforening.
Når fodboldkampene er overstået - og den bedst spillende afdeling naturligvis er tilpas hyldet er der mad og drikke i Nordvest Hallen (ved Tjørring Idrætsforening).
Du kan tilmelde dig som tilskuer eller spiller – eller nøjes med middag og fest fra kl. 19:00.
Uanset hvordan du deltager, er tilmeldingsfristen den 1. juni. Hvis du deltager i middag og
fest, er prisen 200 kr. Drikkevarer kan købes både ved banerne og til festen.
Læs mere og tilmeld dig på intranettet (goedstrup.rm.dk)
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Arrangementet er for alle medarbejdere ved Regionshospitalet Gødstrup og Psykiatrien
Gødstrup.
Kontakt
For yderligere information er du velkommen til at kontakte serviceassistent Heine Kristiansen,
tlf. 2026 9145 og serviceassistent Jesper Jensen, tlf. 2326 6861 og hospitalsdirektør Poul
Michaelsen, tlf. 2137 5007.

Øget plads til omklædning og vejskilte til uniformsdepoter
Afstanden mellem rækkerne af omklædningsskabe på hospitalet viser, at pladsen i flere af
hospitalets omklædningsrum godt kan udnyttes bedre. Derfor har der i denne uge været
flyttefolk i gang med at rokere klædeskabe, så alle kan få hensigtsmæssig plads til
omklædning.
Ud over rokaden af omklædningsskabe er der som et led i forbedringerne sat et vejskilt op ved
døren i omklædningsrummet til de nærmeste depoter for rene og urene uniformer.
Læs mere om forbedringer af omklædningsfaciliteterne på intranettet (goedstrup.rm.dk)
Kontakt
For yderligere information er du velkommen til at kontakte projektleder Lone Handberg tlf.
3035 5678 og sygeplejefaglig direktør Ida Götke tlf. 2048 0689.

Cafédag i Økonomi og Indkøb – alt fra varebestilling til robotløsninger
Økonomi rykker ud af kontoret og holder Åben Cafedag i NIDO AULA tirsdag d. 17. maj fra
08:30 – 13:00.
Så hvis du gerne vil vide mere om, eller blot er nysgerrig på
• varebestilling og briksystemet i RM Indkøb, - vareflowet fra bestilling til modtagelse
• betaling af regninger i ØS
• udenlandske patienters behandlingsret og betaling
• alle former for data i BI / VITal
• mulighed for automatiserede robotløsninger i arbejdsgange (RPA)
• indsigt i, hvordan budgetterne er skruet sammen
• eller andet der optager dig, og som du tænker vi kan hjælpe med.
Så mød op og få en uforpligtende snak med en af vores konsulenter, få svar på dine spørgsmål
og lidt mere viden om hvad vi laver i Økonomi.
Kontakt
For yderligere information er du velkommen til at kontakte økonomichef Preben Lynggaard
Sørensen tlf. 2183 5092.

Ny forhåndsaftale for jordemødre per 1. april 2022
Med et nyt hospital følger et nyt kapitel og en ny forhåndsaftale for jordemødrene.
Jordemoderforeningen og Regionshospitalet Gødstrup har fået tilvejebragt en ny opdateret
forhåndsaftale. En forhåndsaftale fastlægger lønudvikling og de kriterier, som skal opfyldes for
at et lokalt løntillæg udmøntes. Aftalen træder i kraft per 1. april 2022.
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Nedenfor er de væsentligste ændringer fremhævet:
•

Beløbsstørrelsen på kompetenceniveau 3 hæves til 17.742 kr.

•

Alle, som i dag er vurderet til og får tillæg for kompetenceniveau 3 stiger pr. automatik
per 1. april 2022.

•

Fremadrettet vil størrelsen på et tillæg udgøre minimum 10.000 kr.

Det betyder, at HR-funktionen i de kommende måneder vil løfte alle, der i dag får et tillæg på
8.871 kr. til minimum 10.000 kr. per 1. april 2022.
Læs mere om forhåndsaftalen på intranettet (goedstrup.rm.dk)
Kontakt
For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke,
tlf. 2048 0689 og HR-chef Lasse Plougstrup Hansen, tlf. 2924 3207.

Information om forskellige sygefraværsforløb/-samtaler
Som en del af det igangværende sygefraværsprojekt er der udarbejdet en informationsvideo
om sygefraværsforløb/-samtaler.
Indholdet i videoen viser den nuværende praksis og giver information rettet mod både ledere
med personaleansvar og for alle medarbejdere i hospitalet.
Du finder videoen på intranettet (goedstrup.intra.rm.dk)
Kontakt
For yderligere information er du velkommen til at kontakte HR-chef Lasse Hansen tlf. 2924
3207 og hospitalsdirektør Poul Michaelsen, tlf. 2137 5007.

Donation af hospitalsinventar til nonprofit-organisationer
Selv om solskin, konfirmation og Mors dag var konkurrenter, blev weekendens rømningssalg af
inventar fra det gamle sygehus i Herning flot besøgt af 2200 gæster, og der blev omsat for i
alt 611.000 kroner.
Alt i alt er der blevet omsat for 1,2 million kroner i forbindelse med de to rømningssalg i
Holstebro og i Herning, og omsætningen er øremærket til at dække omkostninger i forbindelse
med flytningen.
Der er dog stadig en hel del inventar tilbage, og da det ikke skal gå til spilde, får
nonprofitorganisationer mulighed for at hente nogle af de gamle hospitalsmøbler.
Kontakt
For at få adgang skal interesserede nonprofit-organisationer sende en mail med vedhæftet
kopi af formålsparagraf til: rh.goedstrup.donation@rm.dk inden mandag d. 16. maj 2022.
Herefter vil de modtage en mail med nærmere information.
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Mere info om nyhedsbrevet fra hospitalsledelsen
Dette nyhedsbrev udsendes af hospitalsledelsen til medarbejdere på Regionshospitalet
Gødstrup.
Nyhedsbrevet findes på www.goedstrup.rm.dk. Derudover modtager regionsrådet og pressen
en kopi af nyhedsbrevet.
Har du ideer, forslag, ris/ros eller kommentarer til hospitalsledelsens nyhedsbrev, er du meget
velkommen til at kontakte kommunikationskonsulent Maiken Sand på tlf. 3071 3623 eller per
mail: maiksa@rm.dk. Tilmeld eller frameld dig nyhedsbrevet på www.goedstrup.rm.dk – for
eksempel med din privatmail.
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