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Tak for holdånd, en kæmpe indsats og rigtig god sommer
I de kommende uger går de fleste af jer på sommerferie.
Vi ønsker jer alle en rigtig god ferie. Den har I om nogen fortjent i dønningerne af både
COVID, flytning og mange startvanskeligheder med at komme helt på plads i vores nye
rammer i Gødstrup.
I skal vide, at vi af hjertet er stort taknemmelige for den ekstraordinære indsats, I har ydet,
fortsat yder og påskønner jeres evne til at ville finde løsninger på trods af vilkår, der
umiddelbart kan være svære at gøre noget ved. Vi kommer, i lighed med andre hospitaler
landet over, ikke til at kunne rekruttere de nye kollegaer, der er brug for. Hverken i morgen
eller de kommende år.
Derfor må vi sammen finde nye løsninger, tænke nyt og se nye veje, når vi ikke kan gøre, som
vi plejer.
Vi oplever, at der overalt i vores nye hus bliver investeret i at finde fodfæste i nye
arbejdsgange og rutiner, som skal være med til at sikre, at vi finder en balance i den
fremtidige drift af vores nye hospital.
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Vi ved også, at ting tager tid, og at 148.000 m2 nyt hospital med tilhørende It, logistik og
praktikker fortsat vil være en stor mundfuld på den anden siden af ferien. Vi kommer igen til
at trække på jeres tålmodighed.
Til gengæld kan vi love jer, at vi lytter til jeres behov og til de frustrationer der af og til
kommer frem til overfladen. Vi skal holde fast i den gode og konstruktive dialog. Det afgørende
for os er at få løst de problemer, I bringer til torvs i den rækkefølge, som er mulig.
I august fortager vi en APV (arbejdspladsvurdering), hvor hver enkelt af jer gives mulighed for
at registrere og melde ind på de forhold, der påvirker arbejdsmiljøet. APV bliver et supplerende
pejlemærke for, hvordan vi fortsat kommer til at prioritere midlerne, så vi kan få et hospital,
der både er til patienterne og jeres trivsel.
Vi ved, at I allerede strækker jer langt for at få hverdagen til at hænge sammen, så vores
patienter altid kan føle sig trygge og vide, at de får en god og sikker behandling og pleje. Den
imødekommenhed og fleksibilitet I udviser kan tydeligt aflæses i en opgørelse fra Region
Midtjylland over udbetalt bonus for ekstra arbejde i perioden fra december 2021 til april 2022.
Hen over sommeren er der aftalt nogle rammer for, hvordan vi får hverdagen til at hænge
sammen. I den sammenhæng er det værd at bemærke, at medarbejdere på Region
Midtjyllands hospitaler i perioden 4. juli – 7. august igen kan se frem til en meraktivitetsbonus
på 200 kroner ekstra i timen for præsteret overarbejde eller FEA (Frivilligt Ekstra Arbejde)
leveret ud over fuldtid (37 timer). Læs mere på koncernfælles intranet.
Men når vagtplanen står på ferie, er der kun et råd, som gælder: Nyd sommeren. Træk
stikket. Sæt telefonen på autosvar og glem alt om hospitalet og en til tider bøvlet hverdag på
jobbet.
Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer og på glædeligt gensyn til august!

Bedste hilsner fra
Sygeplejefaglig direktør Ida Götke
Lægefaglig direktør Jens Friis Bak
Hospitalsdirektør Poul Michaelsen

Ny cheflæge i operation og intensiv
Vi har fornøjelsen af at kunne meddele, at vi har ansat Mikkel Seneca som ny cheflæge i
operation og intensiv per 1. oktober 2022.
Mikkel bor i Højbjerg, blev speciallæge i anæstesiologi i 2017 og kommer fra en stilling som
afdelingslæge ved Bedøvelse og Operation 1, AUH og har bred erfaring indenfor det
anæstesiologiske speciale.
Han har stor erfaring indenfor fagpolitik og er i færd med at tage masteruddannelse i offentlig
ledelse.
Vi ser frem til samarbejdet med Mikkel.
Kontakt
For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke,
tlf. 2048 0689 og lægefaglig direktør Jens Friis Bak, tlf. 4093 7985 og hospitalsdirektør Poul
Michaelsen, tlf. 2137 5007.
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Millionbevilling til forskning i HPV-relateret kræft
Læge og ph.d. studerende Dina Overgaard Eriksen, Kvindesygdomme og Fødsler,
Regionshospitalet Gødstrup og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, har modtaget tre
bevillinger til forskning i kræft relateret til HPV (Humant Papillomavirus). Bevillingerne udgør
tilsammen 1,5 mio. kr. og kommer fra Kræftens Bekæmpelse, Dansk Kræftforskningsfond og
Forskningsfond Regionshospitalet Gødstrup.
I Danmark diagnosticeres ca. 800 tilfælde af kræft relateret til HPV (Humant Papillomavirus)
hvert år. HPV er et meget smitsomt seksuelt overført virus, som kan medføre udvikling af
godartede og ondartede lidelser. Forekomsten af HPV-relaterede kræftsygdomme har været
støt stigende de seneste årtier, og ph.d. studerende Dina Overgaard Eriksen vil bruge
bevillingerne til at generere ny viden om HPV-relateret sygdom for bedre at kunne identificere
dem, der har størst risiko for at udvikle HPV-relateret kræft og forstadier hertil.
I Region Midtjylland ændrede man håndteringen af moderate celleforandringer på
livmoderhalsen hos kvinder med graviditetsønske i 1995 i og i resten af Danmark i 2012.
Ændringen indebar, at man gik fra at behandle celleforandringer med keglesnit til at
implementere en mere konservativ tilgang, hvor celleforandringerne ikke fjernes kirurgisk,
men forsvinder af sig selv uden behandling.
Dina Overgaard Eriksen og hendes forskerkollegaer vil nu sammenligne dem, der er
konservativt behandlet med dem, der er kirurgisk behandlet for at undersøge hvorvidt,
risikoen for at udvikle HPV-relateret kræft afhænger af, hvordan kvindens celleforandringer er
håndteret. Risikoen for HPV-relateret kræft hos kvindernes mandlige partnere undersøges
også.
Når resultaterne foreligger, vil de bidrage med vigtig viden omkring fordele og ulemper ved
konservativ behandling af moderate celleforandringer på livmoderhalsen, som kan bruges, når
nationale og internationale kliniske guidelines på området skal opdateres.
Projektet foregår i tæt samarbejde med Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus
Universitetshospital og derudover National Cancer Institute, Bethesda, USA.
Vejleder er klinisk lektor og forskningsansvarlig overlæge Anne Hammer Lauridsen,
Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Gødstrup.
Kontakt
For yderligere information er du velkommen til at kontakte ph.d.–studerende, læge Dina
Overgaard Eriksen, tlf. 2814 6478 og lægefaglig direktør Jens Friis Bak, tlf. 4093 7985.

Patientvejledninger: Færdige infokort ligger klar til bestilling i GS Online
Hospitalets godt 1000 patientvejledninger har erstattet de fysiske pjecer og ligger digitalt og
frit tilgængeligt på Regionshospitalet Gødstrups hjemmeside. Som noget nyt kan man nu
bestille færdige infokort til den enkelte vejledning via GS Online.
Tiden, hvor patienten fik en pjece med i hånden, er stort set erstattet med, at patienten i
stedet får oplyst webadressen til den relevante patientvejledningen. På mange afdelinger sker
det konkret ved, at patienten får udleveret et lille infokort (på størrelse med et mødekort),
hvor vejledningens titel, QR kode og kort genvej til den relevante digitale vejledning fremgår.
Infokortet fungerer dermed som 'huskeseddel', så patienten let kan genfinde vejledningen.
Selve vejledningen findes kun ét sted, og infokortets link/QR kode linker altid ind til den nyeste
version af vejledningen, som ligger digitalt på hjemmesiden. Digitaliseringen giver mulighed
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for automatisk højtlæsning, ligesom det er muligt for patienten at oversætte teksten fx via
Google Translate.
GS Online biblioteket over Gødstrup vejledninger er oprettet for at gøre det lettere og mere
fleksibelt for afdelingerne at bestille både egne og andre afdelingers kort. I stedet for selv at
skulle indtaste oplysninger på infokortet (titel, link og QR kode) kan man nøjes med at finde
det relevante kort i oversigten.
Gå direkte til GS Online (log ind og klik på "Bestil færdige kort") eller find en vejledning til at
bestille infokortene på intranettet.
I takt med at der kommer nye patientvejledninger til, vil de tilhørende infokort blive lagt ind i
biblioteket.
Kontakt
For yderligere information er du velkommen til at kontakte kommunikationschef Finn Møller,
tlf. 5125 3537 og sygeplejefaglig direktør Ida Götke, tlf. 2048 0689.

Tildeling af midler til kompetenceudvikling og fokus på sundt arbejdsmiljø
Regionshospitalet Gødstrup har fået tilført 2.085.000 kr. fra Regionsrådet. Beløbet er
øremærket en særlig indsats for ansatte, med fokus på udvikling af et sundt og godt
arbejdsmiljø samt et udviklende uddannelsesmiljø (kompetenceudvikling af de ansatte).
En gruppe repræsentanter fra forskellige afdelinger på hospitalet har drøftet formål og praksis
for anvendelse af midlerne. Gruppen konkluderede, at der er vidt forskellige vilkår og behov
blandt faggrupper og afdelinger, hvorfor gruppen anbefalede, at midlerne fordeles til alle
afdelinger ud fra en fordelingsnøgle baseret på budgetrammen.
Læs mere og se fordelingen på intranettet.
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.

Arbejdspladsvurdering (APV) på Regionshospitalet Gødstrup fra 1. – 28.
august
Fra den 1. – 28. august tager vi temperaturen på arbejdsmiljøet ved at gennemføre en
Arbejdspladsvurdering (APV) på Regionshospitalet Gødstrup inklusiv satellitter i sundhedshuse,
"gamle matrikler" samt test- og vaccinationscentre.
APV'en er et lovkrav, og den skal revideres, når der sker ændringer, som har betydning for
arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Derfor giver det god mening, at vi nu gennemfører den
første APV-måling efter indflytningen på Regionshospitalet Gødstrup.
APV giver alle medarbejdere mulighed for systematisk at vurdere arbejdspladsen og
arbejdsmiljøforholdene i relation til, hvad der fungerer godt, og hvor der er udfordringer.
Herefter er det ledelsens ansvar at sikre, at arbejdsmiljø-/TRIO-grupper er katalysator for at
planlægge forandringer, der kan føre til forbedringer.
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Arbejdsmiljøgrupperne er ansvarlige for at igangsætte og gennemføre APV lokalt, og de er
blevet klædt grundigt på til processen. Som medarbejder har du selv ansvaret for at få udfyldt
og indsendt APV'en i Arbejdsmiljøsystemet (AMS) i løbet af august måned. Mere information
følger.
Læs mere om APV på intranettet.
Kontakt
For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke,
tlf. 2048 0689 og arbejdsmiljøkoordinator Maj-Britt Stobberup, tlf. 7843 8617.

Vil du være med til at redde liv?
Så er det nu, du skal melde dig som underviser til efterårets nye kurser i genoplivning, som
udrulles til efteråret 2022.
Hvis du har erfaring med undervisning og interesse i genoplivning – og samtidig vil være med
til at gøre en forskel i denne vigtige opgave, så læs mere på intranettet, hvor du også finder
stillingsopslag og funktionsbeskrivelser.
Kontakt
For yderligere information er du velkommen til at kontakte hjertestopkoordinator, overlæge
Rasmus Philip Nielsen, tlf. 5352 6263 og hjertestopkoordinator, anæstesisygeplejerske Lise
Elkjær, tlf. 2462 8283 og lægefaglig direktør Jens Friis Bak, tlf. 4093 7985.

Har du set nyhedsbrevet fra AmbuFlex?
AmbuFlex, Center for Patientrapporterede Oplysninger har netop udgivet et nyhedsbrev, som
samler op på de seneste nyheder inden for patientrapporterede oplysninger i klinisk praksis.
I denne udgave af nyhedsbrevet kan du bl.a. læse om udvikling af en ny PRO-løsning til
patienter, der kontrolleres for blæretumorer med ambulant cytoskopi. Løsningen udvikles i
samarbejde med Urinvejskirurgi på Regionshospitalet Gødstrup og er en af tre nye PROløsninger, som er udvalgt af Kvalitetsforum.
Nyhedsbrevet udkommer 4 gange om året med det formål at holde samarbejdspartnere
opdaterede om de forskellige PRO-løsninger. Nyhedsbrevet fortæller typisk om nye PROløsninger, test og evalueringer af eksisterende løsninger samt erfaring med at arbejde med
patientrapporterede oplysninger i klinisk praksis.
Læs nyhedsbrevet på afdelingens hjemmeside, hvor du også har mulighed for at tilmelde dig
nyhedsbrevet.
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.
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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.

6

