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Sommerferien kalder på ekstra omhu for hinanden
Planlægningen af aktivitet og bemanding af vagter ind i den nært forestående sommerferie er i
år særligt udfordret af mangel på hænder og det faktum, at patientflow og sammenhængskraft
i vores nye hus fortsat er under pres. Det er en opmærksomhed, der senest er delt på et møde
med afdelingsledelseskredsen og i HMU, hvor det blev gjort klart, at flere initiativer er sat i
værk for at afhjælpe situationen.
Midlertidig lukning af akutklinikken i Lemvig og reduceret åbningstid i akutklinikken i
Holstebro
Onsdag i denne uge fik vi en håndsrækning til personalesituationen hen over sommeren fra
Regionsrådet, der sagde ok til en midlertidig lukning af akutklinikken i Lemvig og reduceret
åbningstid i akutklinikken i Holstebro til 14. august. Det betyder, at akutklinikken i Lemvig
lukker midlertidigt, mens akutklinikken i Holstebro lukker om natten fra 1. juli til 14. august.
Kapacitet og aftaler i sommerferien
Der er de seneste uger skabt et overblik over sommerferiekapaciteten i RH Gødstrup. Den
indmeldte kapacitet betyder, at RH Gødstrup har 17 senge mindre end i vores aktuelle drift.
Der afholdes lokale kapacitetskonferencer som aftalt og efter gældende retningslinje i
sommerferien. Det forventes, at ferieafvikling er koordineret i alle afdelinger, således at der i
hele sommerferie perioden vil være en AL repræsentant, der har fremmøde eller kan kontaktes
telefonisk.
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Derudover er der aftalt en række fælles opmærksomhedspunkter afdelingerne imellem. Fx
flyttes alle patienter, der er klar til udskrivelse og afventer transport, så vidt mulig ud af
patientstuen til et venteområde, så rengøring og oprydning kan sættes i gang. Journalnotater
prioriteres hvis egen læge, eller anden instans, har en konkret opgave umiddelbart efter, at
patienten udskrives. Stuegang fremrykkes om muligt til start kl. 8.15, og giver tilsyn anledning
til en forsinkelse ved udskrivelse af en patient, tages der kontakt direkte til den afdeling, der
afventes tilsyn fra.
Når det er sagt, er det også besluttet, at de normale retningslinjer og procedurer genopfriskes
og følges, da det er for sent at iværksætte nye arbejdsgange og mødefora af hensyn til, at
klinikernes tid dedikeres til behandling af patienterne.
Det regionale set up
Problemet med at skabe plads til alle patienter og tiltrække personale til opgaven er ikke
enestående for RH Gødstrup, men er genkendelig også for de øvrige hospitaler i Region
Midtjylland. Så der er ikke hjælp at hente her i den kommende sommerferie.
Hospitalsledelsen har mødtes med de øvrige hospitalsledelser i Region Midtjylland og
Præhospitalet for at afklare, hvordan kørsler til og fra hospitalet vil være hen over sommeren.
Præhospital angiver, at kørsel A prioriteres. For andre liggende transporter kan det forventes,
at aftalte servicetid ikke kan overholdes. Derfor er der en opfordring til, at alle transporter så
vidt muligt bestilles som siddende transporter.
I den kommende uge har hospitalsledelsen en drøftelse med PLO for at adressere
kapacitetsudfordringen i sommerperioden.
Nødvendigt at trække stikket
Status er, at man gør, hvad man kan for at løse kapacitetsudfordringerne og sikre optimalt
patientflow, og derfor er det svært at finde nye ”greb”, der kan skrues på ind i en
sommerferie, hvor der selvfølgelig skal være plads til at trække stikket og afholde en
velfortjent ferie.
Af hensyn til de kolleger der er tilbage og dækker vagterne, må vi alligevel søge at rykke
endnu tættere sammen i bussen for at få sommerferiekabalen til at gå op. Vi kan nemlig ikke
forvente, at allerede iværksatte initiativer får tilstrækkelig effekt henover sommeren, og derfor
har vi måtte ty til en række tiltag, som nævnt ovenfor, selvom det forringer servicekvaliteten
for vores patienter. Desværre.
Kontakt
For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen,
tlf. 2137 5007 og sygeplejefaglig direktør Ida Götke, tlf. 2048 0689 lægefaglig direktør Jens
Friis Bak, tlf. 4093 7985.

Mandag den 4. juli begynder trinvis implementering af affalds- og linnedsug
Den 30. juni forventes den endelige godkendelse, der giver grøn lys til brug af hospitalets
affald- og linnedsug, at komme i hus. Og herefter går det stærkt: Driftsafdelingen planlægger
3 ugers gradvis implementering hen over juli måned, og forventningen er at systemet er i fuld
drift mandag den 24. juli.
Implementeringen sker én afdeling ad gangen, og afdelingsledelserne er blevet orienteret om
rækkefølgen.
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Kom til demonstration af systemet
Onsdag den 29. juni i foyeren overfor fløj G demonstrer Thomas Kirketerp fra Driftsafdelingen,
hvordan affalds- og linnedsuget fungerer. Det sker i tidsrummet fra klokken 11:30-13:30, og
alle er velkomne.
Affald eller linned? – vælg før indkast i skakten
Et vigtigt opmærksomhedspunkt ved systemet er, at det er et såkaldt enstrenget system, dvs.,
at linned og restaffald kastes i samme skakt og først bliver adskilt, idet det når Servicebyen.
Affald kan manuelt sorteres fra linned i Servicebyen, mens restaffald ryger direkte i containere.
Derfor går linned tabt, hvis det ved en fejl sendes afsted som restaffald. Så vær meget
opmærksom på at vælge rigtigt.
På kvikguide.godstrup.dk viser en videovejledning, hvordan suget betjenes, og hvordan man
vælger imellem restaffald og linned.
Implementering af affalds- og linnedsug åbner for ibrugtagning af AGV-erne
Det manglende affalds- og linnedsug har blokeret for, at AGV-erne (førerløse robotter) kunne
tages i brug. Derfor er den snarlige implementering ekstra glædelig, idet det medfører, at
AGV-erne fra midten af august kan begynde at overtage den manuelle distribution af varer,
mad, linned, uniformer mv.
Årsagen til forsinkelsen af affalds- linnedsuget er, at den oprindelige leverandør af systemet
gik konkurs, og en ny leverandør måtte findes til at gøre det færdigt.
Kontakt
For yderligere information er du velkommen til at kontakte logostik koordinator Thomas
Kirketerp, tlf. 20782646 og driftschef Jens Peter Østergaard, tlf. 2222 8971 og
hospitalsdirektør Poul Michaelsen, tlf. 2137 5007 .

Ni sundhedsfaglige coaches er nu klar til at hjælpe nyuddannede
Efter 3/4 år på skolebænken kan hospitalet nu mønstre ni certificerede sundhedsfaglige
coaches. I først omgang som støtte til nyuddannede på alle afdelinger.
Tilbuddet er skabt i forlængelse af et toårigt, struktureret og modulopbygget introduktions- og
oplæringsforløb for nyuddannede sygeplejersker på RH Gødstrup. Læs mere om
Modulopbygget introduktions- og oplæringsstillinger, RHG (e-dok.rm.dk)
Idet alle nyligt uddannede faggrupper kan opleve behov af fælles karakter, kan hospitalets
korps af sundhedsfaglige coaches indgå i såvel gruppevis som individuelle sammenhænge alt
efter behov.
Målet er at hjælpe nyuddannede til at få en god start med høj trivsel ved at:







Nyuddannede udvikler professionsfaglig sikkerhed i patientforløb, arbejdsgange,
funktioner og kompetence i pleje- og behandlingsopgaver i specialet / afdelingen
Øge handlekompetence og udvikle evnen til at prioritere og skabe overblik
Se alternative løsninger på problemstillinger i hverdagen
Understøtte psykologisk sikkerhed på arbejdspladsen ved at føle sig fri til at dele ideer,
fejl og kritik med kollegerne
Skabe netværk
Rekruttere og tilknytte personale
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På intranettet kan du læse lidt mere om mulighederne for coaching, og hvordan du kan
tilmelde dig tilbuddet. Enten holdvis eller enkelvis.
Kontakt
For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida
Götke, tlf. 2048 0689 og uddannelseskoordinator Anne Marie Lerche Pedersen, tlf. 3070 8746.

Nyt system til bestilling af færdigblandet Piperacillin/tazobactam
Fra fredag den 24. juni kan alle afdelinger få leveret færdigblandet Piperacillin/tazobactam fra
Hospitalsapoteket. Hver afdeling kan dagligt bestille den mængde færdigblandet
Piperacillin/tazobactam, de forventer at bruge det kommende døgn.
Minimums bestillingen er 5 doser og for at undgå spild, er det vigtigt ikke at bestille ekstra,
men kun til aktuelt indlagte patienter.
Der bliver fremadrettet leveret færdigblandet Piperacillin/tazobactam hver dag, også i
weekender. Bestillingerne skal foretages senest kl. 09:30 via opgavesystemet. De fleste dage
kan det forventes, at de færdigblandede Piperacillin/tazobactam er tilgængelige i
medicinrummet fra kl. 13 samme dag.
I hverdagene leveres de færdigblandede Piperacillin/tazobactam af apotekets portører, som
anbringer dem i køleskabet i medicinrummet. I weekenderne bliver de færdigblandede
Piperacillin/tazobactam leveret af en portør til en sygeplejerske i afdelingen, som straks skal
anbringe dem i køleskabet.
Bestillingssystemet starter op så første bestilling skal være sendt senest fredag den 24. juni
klokken 09:30.
Kontakt
For yderligere information er du velkommen til at kontakte farmaceut Stine Hygum Sørensen,
tlf. 7843 1014 og leder af Hospitalsapoteket Anders Knudsen, tlf. 2237 7213 og lægefaglig
direktør Jens Friis Bak, tlf. 4093 7985.

Skoreoler på prøve i omklædningsrum i kælderen
Projektgruppen for forbedringer af omklædningsfaciliteter tester i øjeblikket, om reoler til sko
opleves som en hjælp i omklædningsrummet. Klæder du om i omklædningsrum KK16 eller
AK11 i kælderen, har du sandsynligvis opdaget, at der for nylig er blevet stillet skoreoler op.
Projektgruppen for forbedringer af omklædningsfaciliteter har nemlig stillet tre skoreoler op
med henblik på en kortvarig test af, om de kan bruges, inden der købes flere af disse reoler til
andre omklædningsrum. Vi håber derfor, at du vil bruge et øjeblik på at evaluere brugen i det
skema, der hænger på siden af skoreolen frem til primo juli.
Læs mere om hvad der er sat i værk på intranettet (goedstrup.intra.rm.dk).
Skriv til projektgruppen for omklædning: omklaedning@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.
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Tilmelding til Folkeuniversitetet er åben
Som medarbejder i Region Midtjylland kan du følge udvalgte kurser på Folkeuniversitetet helt
gratis.
Hvis du har lyst til at lære noget nyt på Folkeuniversitetet i Aarhus, Herning eller Emdrup, så
kan du fra torsdag den 23. juni tilmelde dig udvalgte kurser helt gratis.
Du kan for eksempel blive klogere på ledelse, sprog, sociale medier, forhandling,
mødefacilitering, psykologi og forbrydere.
Se hele programmet.
Du har mulighed for at vælge ét kursus pr. semester via Region Midtjyllands gratistilbud. Som
noget nyt skal du bruge din regionsmail, når du tilmelder dig kurset. Når puljen med de gratis
kurser er opbrugt, bliver der lukket for tilmelding. Hvis du ønsker at deltage i flere kurser, kan
du naturligvis tilmelde dig til normal pris direkte på Folkeuniversitetets hjemmeside –
www.fuau.dk.
Gå til tilmeldingssiden.
Kontakt
For yderligere information er du velkommen til at kontakte HR-chef Lasse Plougstrup Hansen,
tlf. 2924 3207 og sygeplejefaglig direktør Ida Götke, tlf. 2048 0689.

Nyhedsbrevet er gået på ferie fra næste uge
Fra og med uge 27 holder nyhedsbrevet fra hospitalsledelsen sommerpause. Deadline for
indlæg til næste uges nyhedsbrev er onsdag den 29. juni klokken 12.
Vi er tilbage igen torsdag den 11. august.
Kontakt
For yderligere information er du velkommen til at kontakte kommunikationschef Finn Møller,
tlf. 7843 8570 og hospitalsdirektør Poul Michaelsen, tlf. 2137 5007.

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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