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Hjælp danskerne med at redde hjernen
Dansk Råd for Genoplivning og TrygFonden har netop lanceret kampagnen Red Hjernen, der
skal lære danskerne at genkende symptomerne på apopleksi/stroke (blødning eller blodprop i
hjernen) og vigtigheden i straks at ringe 1-1-2.
Som sundhedsprofessionel kan du hjælpe flere danskere til at få et godt liv efter et stroke.
Tegnene på et stroke viser sig ofte ved, at halvdelen af kroppen pludselig bliver lammet, talen
ændres, eller synet forsvinder.
Der er lanceret én kampagnefilm til TV og én film til sociale medier. Sidse Babett Knudsen står
i front for filmen på de sociale medier, og hun tager utraditionelle midler i brug for at få alle til
at huske tegnene på stroke med remsen stræk-snak-smil.
Dansk Råd for Genoplivning og TrygFonden opfordrer til at lære budskaberne i Red Hjernen og
dele kampagnefilmen på de sociale medier, så flest mulige danskere kommer sig godt efter et
stroke. Tegnene viser sig ofte ved, at halvdelen af kroppen pludselig bliver lammet, talen
ændres, eller synet forsvinder.
Filmen kan ses her. Og der vil blive lagt en kort version af filmen på hospitalets og
afdelingernes info-skærme i restoen og venteområder.
Der er mulighed for at bestille gratis foldere og plakater til f.eks. vente- og opholdsrum
via denne formular
Læs mere om Red Hjernen og tilmeld dig nyhedsbrevet om stroke på
https://genoplivning.dk/stroke/
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For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak
Bak på tlf. 4093 7985 og overlæge Rasmus Philip Nielsen, formand for Genoplivningsrådet, på
tlf. 7843 2750.

Pædagogisk Hæderspris til ledende overlæge Torben Bæk Hansen
Stort tillykke til professor og ledende overlæge Torben Bæk Hansen fra Ortopædkirurgisk
Afdeling i Holstebro, der modtager Pædagogisk Hæderspris af Aarhus Universitet. Prisen er en
anerkendelse af fremragende og banebrydende undervisning på Institut for Klinisk Medicin.
Med prisen, der blev uddelt under Aarhus Universitetets Årsfest fredag d. 13. september,
fulgte 100.000 kr. til prismodtageren.
Torben Bæk Hansen har i mere end 20 år arbejdet med udvikling af undervisning og
pædagogisk metode, og så er han initiativtager til landets første prægraduate studieafsnit,
hvor de medicinstuderende sammen med studerende fra fysioterapi- og
sygeplejeuddannelserne har ansvaret for "rigtige" patienter. I dette set-up kan de studerende
udfordres med realistiske arbejdsopgaver i trygge rammer.
Siden 2004 har studieafsnittet været en realitet, og det har slet ikke kunnet lade sig gøre uden
den positive opbakning fra alle ledelsesniveauer i Hospitalsenheden Vest, pointerer Torben
Bæk Hansen.
Selvom den flotte pris blev overrakt til Torben Bæk Hansen, så ligger det ham meget på sinde
at dele hæderen med hele Ortopædkirurgisk Afdeling.
De 100.000 skal i øvrigt bruges til at rejse ud blive inspireret af, hvordan man arbejder med
undervisning og pædagogik på udenlandske samarbejdsuniversiteter. Bl.a. er der planer om
rejser i den nære fremtid til Berlin og London.
Læs mere i denne artikel.
For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak
på tlf. 4093 7985 og ledende overlæge Torben Bæk Hansen på tlf. 2213 2307.

Telefonisk besked til patienter ved ekstra lang ventetid
I denne uge har afdelingsledelserne fået information om, at patienter som har ekstraordinær
lang ventetid fra og med 1. oktober 2019, skal kontaktes med en opringning.
Tiltaget er besluttet af regionsrådet, og træder i kraft på hospitalerne i Region Midtjylland d. 1.
oktober.
Samme dato træder den nye grænse for ekstraordinær lang ventetid - 9 måneder – ligeledes i
kraft, og erstatter den nuværende grænse på 12 måneder.
Formålet med opringningen er at sikre, at patienterne er klar over, hvilke rettigheder og
alternative muligheder de eventuelt har og oplyse dem om, at de kan få rådgivning hos
Patientkontoret.
Overordnet set skal patienterne have den samme information pr. telefon, som de også vil få i
indkaldelsesbrevet. Tiltaget skal evalueres efter 3 måneder.
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For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak
på tlf. 4093 7985 og leder af Sundheds-It, Ole Zielke på tlf. 2137 5002.

Køb personalegoder i 2020 med bruttolønnen
Tirsdag d. 24. september vil alle månedslønnede medarbejdere i Region Midtjylland - ligesom i
tidligere år - modtage en arbejdsmail med information om mulighederne for at indgå nye eller
forlænge eksisterende bruttolønsordninger med virkning fra 1. januar 2020.
Der er mulighed for at vælge bruttolønsfinansierede personalegoder fra 25. september til 23.
oktober. Medarbejderne kan vælge mellem aviser, bredbånd/fiberbredbånd, bredbåndstelefoni
samt parkeringskort til Regionshospitalet Horsens, Randers, Silkeborg og Aarhus
Universitetshospital.
Der er ikke generelle ændringer i rammer og retningslinjer for valg af bruttolønsordninger i
forhold til de forgangne år. Læs meget mere om bruttolønsordningen på regionens
hjemmeside.
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida
Götke på tlf. 7843 8520 og lønkonsulent Susanne Lykke Andersen på tlf. 7843 8641.

Restoen svarer på spørgsmål om fedt og variation i maden
Der efterlyses bl.a. mere fedt i de solide retter i ugens spørgsmål til Restoen. Læs svaret fra
ernæringschef Lone Viggers på Restoens spørgeside.
For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida
Götke på tlf. 2048 0689 og ernæringschef Lone Viggers på tlf. 2222 8938.

Spørgehjørnet – denne gang om cafémad til pårørende
Interessen for at vide mere om den kommende arbejdsplads i Gødstrup er fortsat stor, og vi
modtager hver uge nye spørgsmål fra spørgelystne medarbejdere.
I denne uge kan du få svar på spørgsmål om:
•

Kan pårørende spise med i café-området i Gødstrup og hvordan med betaling?

I næste uge kan du få svar på følgende spørgsmål:
•

Hvordan ser det ud med aircondition i Gødstrup – er der planer om dette?

Se alle spørgsmål og svar på Spørgehjørnet på intranettet - og stil gerne et nyt.
For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen
på tlf. 2137 5007 og kommunikationschef Finn Møller på tlf. 5125 3537.
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Mere info?
Dette nyhedsbrev udsendes af hospitalsledelsen til medarbejdere i Hospitalsenheden Vest.
Nyhedsbrevet findes på hjemmesiden. 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 Merete Friis Jeppesen på tlf. 2962 4447
eller mail. Tilmeld eller frameld dig nyhedsbrevet her – for eksempel med din privatmail.
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