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Påvirker udflytningen til Gødstrup dit arbejdsmiljø?
2021 bliver et år, hvor flytning og flytteforberedelser møder den praktiske ibrugtagning af de
helt nye rammer i Regionshospitalet Gødstrup. På alle måder en helt unik begivenhed; - også
fra et forskningsmæssigt perspektiv. Fordi der kun foreligger meget begrænset viden om, hvad
en sådan udflytnings- og forandringsproces gør ved alle os medarbejdere, der flytter med.
I samarbejde med Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet (AAU) har
hospitalsledelsen derfor besluttet sig for at undersøge, hvad det betyder for personalet at være
en del af en stor flytning til RH Gødstrup. Hvordan påvirker en sådan forandring det psykiske
arbejdsmiljø og den faglige kvalitet i en positiv eller en negativ retning?
Spørgeskema tager temperaturen
I 2018 blev den første spørgeskemaundersøgelse gennemført. Nu følger forskergruppen bag
projektet trop med en ny spørgeskemaundersøgelse samt kvalitative interviews på
hospitalsafdelingerne for at få et opdateret billede af de psykiske arbejdsmiljø og processen
omkring udflytningen til RH Gødstrup. Timingen af i udsendelsen af spørgeskema nummer to
falder i tråd med, at nu er datoerne for flytningen til RH Gødstrup kendt.
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Spørgeskemaundersøgelsen udsendes i slutningen af denne uge. I marts 2021 vil der desuden
blive gennemført kvalitative interviews og seminstruktureret observation på udvalgte
hospitalsafdelinger. Disse studier har til formål at uddybe og tilføje nye nuancer til resultaterne
af spørgeskemaundersøgelsen.
Brug 15 minutter og gerne i arbejdstiden
Helt generelt gælder det for sådanne undersøgelser, at jo flere der svarer, jo bedre bliver
undersøgelsen. Det er derfor meget vigtigt, at alle inviterede svarer på spørgeskemaet, hvad
enten man er positiv eller kritisk over for den snarlige udflytning til Gødstrup kombineret med
sin egen vurdering af det aktuelle arbejdsmiljø.
Ved spørgeskemaundersøgelsen i 2018 valgte 48 procent af de godt 3.300 inkluderede
medarbejdere at besvare spørgeskemaet. Det er er en meget flot svarprocent. Men vi vil gerne
endnu højere op denne gang og opfordrer alle til at svare - og gerne i arbejdstiden.
Resultaterne
De første delresultater fra undersøgelsen forventes offentliggjort medio 2021, inden vi
begynder den faktiske udflytning til RH Gødstrup. Dermed får vi noget viden med os, som kan
hjælpe den praktiske ibrugtagning af RH Gødstrup på vej via et godt psykisk arbejdsmiljø.
Ideen bag projektet
Ideen til projektet er udviklet i samarbejde med Hospitalsenheden Vest og Institut for Sociologi
og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet – fra Hospitalsenheden Vest bidrager:
NIDO|danmark, Arbejdsmedicin og HR-funktionen. Projektet er finansieret af
Arbejdsmiljøforskningsfonden.
Universitetshospitalerne følger med
Udover at kortlægge det nuværende arbejdsmiljø i Hospitalsenheden Vest og i
Regionshospitalet Gødstrup skal projektet også bidrage til at gøre udflytningsopgaver andre
steder i landet stærkere og herigennem skabe arbejdsgange, der kan ruste de involverede
medarbejdere til bedre at kunne håndtere flytninger.
Af samme årsag indgår både sikkerhedschefen på Aalborg Universitetshospital og kvalitets- og
udviklingschefen fra Aarhus Universitetshospital i projektets interessentgruppe, og bidrager
med erfaringerne fra blandt andet omstruktureringerne på Aarhus Universitetshospital.
For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen
tlf. 2137 5007, HR-chef Lasse Hansen tlf. 2924 3207 og forskningsprojektleder Louise Møller
Pedersen, Aalborg Universitet, tlf. 5194 9410.

Se hvordan vi skal flytte i to nye tegnefilm
Forberedelserne til at flytte de to hospitaler i Holstebro og Herning til det 148.000 m 2 hospital i
Gødstrup i efteråret 2021 er i fuld sving.
Selve flytningen sker på bare to gange to uger, bortset fra en pause på tre uger mellem de to
flytninger. Det er i sig selv en kæmpe bedrift fra alle, uanset om I har en rolle og en opgave
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med at få flytningen til at spille, eller I fortsat skal holde de gamle hospitaler i drift lidt endnu
og være klar til at få det nye hus i drift, så snart de gamle matrikler ligger bag os.
Lige nu knokler entreprenører, driftsafdeling og projektsekretariat med at få byggeriet i
Gødstrup klar til test af arbejdsgange, myndighedsgodkendelser, flyttelæs og modtagelse af
personale og patienter i det nye år.
Flytningen er nøje planlagt under vejledning af vores canadiske flytterådgiver fra Health Care
Relocations i Toronto, der er eksperter i hospitalsflytninger.
Du kan allerede nu tage hul på en tidlig julegave og se disse to animerede videofilm, der viser,
hvordan vi kommer til at flytte.
For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen
tlf. 2137 5007 og projektleder Jacob Pedersen tlf. 4015 8073.

60.000 skruer baner vejen til det indflytningsklare hospital
På Regionshospitalet Gødstrup er medarbejdere fra Teknisk Afsnit godt i gang med at skrue
60.000 montage-skruer i væggene i ca. 4600 rum. De fleste af rummene skal nemlig udstyres
med garniture-pakker, altså hygiejneartikler som sæbe- og spritdispensere, papirholdere og
affaldsspande.
Opgaven startede i september med overtagelsen af Psykiatrien, og efterhånden er også
NIDO|danmark og dele af etape 3 blevet udstyret med garniture-pakker.
Opgaven slutter ikke der, for der skal også sættes hylder op i mange af rummene. Faktisk
skal der sættes 3.300 hylder op, hvilket svarer til over 2,6 km hylder. Det er en stor opgave,
men ved at holde øjnene åbne for nye løsninger, har Teknisk Afsnit p.t. kunnet skære 2000
mandetimer af opgaven.
Læs mere i denne nyhed på intranettet.
For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen
tlf. 2137 5007 og driftschef Jens Peter Østergaard tlf. 2222 8971.

Tidligere stresspatienter føler sig stadig udfordrede fire år efter
Størstedelen af tidligere stresspatienter er i arbejde fire år efter deres sygemelding, men
mange af dem føler sig stadig ikke helt raske, viser ny forskning fra Arbejdsmedicin,
universitetsklinik i Hospitalsenheden Vest.
Studiet er udført blandt tidligere stresspatienter fra Arbejdsmedicin for at følge op på, hvordan
det går patienterne efter fire år.
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Studiet havde fokus på de langvarige konsekvenser for patienternes kognitive funktionsniveau.
De tidligere patienter blev præsenteret for en række kognitive tests fire år efter
stresssygemeldingen og spørgeskemaer.
Studiet peger på, at patienterne gennemsnitligt ser ud til at klare sig ganske udmærket i
forhold til de kognitive funktioner efter fire år, men at mange stadig ikke føler, de er kommet
sig fuldt ud. Størstedelen af de tidligere patienter var i arbejde fire år efter deres
stresssygemelding.
Læs mere om forskningsresultatet i denne nyhed.
For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak
tlf. 4093 7985 og lektor, ph.d. Ligaya Dalgaard tlf. 7843 3500.

Nye hjemmesider for forskning og uddannelse
I takt med opførelsen af de fysiske rammer for hospitalets nye center for forskning og
uddannelse i Gødstrup, har NIDO | danmarks stab med samarbejdspartnere bygget nye
virtuelle rammer for forskning og uddannelse. Resultatet er tre hjemmesider med spritnye
facader og opdateret inventar:
www.vest.rm.dk/forskning/
www.vest.rm.dk/uddannelse/
www.nido.rm.dk
På siderne finder du:
•
•
•
•
•
•
•

information om hospitalets forsknings- og uddannelsesmiljøer
information om support og vejledning inden for forskning og uddannelse
værktøjskasser
kalender med arrangementer inden for forskning og uddannelse
nyheder om forskning og uddannelse
relevante kontaktoplysninger
information om NIDO | danmark i Gødstrup.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak
tlf. 4093 7985 og forskningsformidler Marianne Jensby Bornemann tlf. 7843 8584.

Patientkommunikation.dk – nye værktøjer, erfaringer og forskning
Mangler du inspiration til, hvordan du kan kommunikere bedre med patienter og pårørende?
Så kan du blive inspireret af hvad andre har afprøvet, og læse dig til, hvad der virker på
patientkommunikation.dk.
Hjemmesiden samler en del af de kommunikationsværktøjer, som hospitalsansatte landet over
har afprøvet. Hvis du mangler inspiration til, hvordan du kan forbedre kommunikation med
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patienter og pårørende, kan du derfor søge inspiration blandt værktøjerne på siden. Eller du
kan læse om noget af forskningen på området.
Blandt nyhederne i værktøjskassen er der fx inspiration at hente til det digitale møde med
patienten. Du kan også se en ny app til børn i alderen 2 til 11 år, der skal have taget
blodprøver på sygehuset og læse mere om den nye digitale forløbsguide til patienter:
•
•

Læs om appen til børn
Læs om den digitale forløbsguide

For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke
tlf. 2048 0689 og kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen tlf. 2222 8919.

Tavlemøder om infektionshygiejne fortsætter i december og januar
Tavlemøderne om infektionshygiejne fortsætter både i december og januar, da det er
nødvendigt at fastholde en skærpet opmærksomhed på de infektionshygiejniske forholdsregler
i en epidemitid.
Formålet med tavlemøderne er dialog og afklaring om aktuelle retningslinjer og
problemstillinger, der er relateret til COVID-19 og forholdsregler i en epidemitid.
Tavlemøderne kører overvejende med samme emne til tirsdag og torsdag i samme uge – et
oplæg på 10 minutter og herefter 10 minutter til spørgsmål.
Tavlemøderne er målrettet funktionsledere, hygiejnenøglepersoner og kvalitetskoordinatorer.
Så vidt det er muligt, bedes I aftale i forhold til tjenestetidsplanlægning, at du og/eller din
leder har mulighed for at være til stede.
Tid og sted for tavlemøderne
Tavlemøderne afholdes frem til d. 22. december på følgende dage og tidspunkter:
Tirsdage kl 07.30 - 07.50 og torsdage kl 12.00 - 12.20
Regionshospitalet Herning – Auditoriet (indgang N1, kælderen)
Regionshospitalet Holstebro – Auditoriet (Indgang I).
Der planlægges at blive afholdt tavlemøder hver torsdag kl. 12.00 - 12.20 i Herning og
Holstebro i januar måned.
For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke
tlf. 2048 0689 og kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen tlf. 2222 8919.

Følg med i Corona-log m.v. hjemmefra
Vil du gerne have mulighed for at læse nyheder og opdateringer på intranettet, fx på Corona-
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loggen, hjemmefra, så er vejledningerne til dette samlet på:
http://www.hjemmearbejde.rm.dk
For at kunne tilgå arbejdsmail hjemmefra skal du først registrere et mobilnummer i BSK, som
du kan modtage en SMS-kode på.
Registrér nummeret i fanen "Stamdata" og feltet "Nummer til SMS" under Mine Data på
https://bsk.rm.dk/
- Og husk at gøre det, mens du stadig er på arbejde.
Følg vejledningen fra Service Desk
Når du har mobilnummeret på plads, kan du gå videre med at følge vejledningen fra Service
Desk.
Vejledningen viser både, hvordan du tilføjer et mobilnummer til SMS-koden, og hvordan du
fremover skal logge på Webmail.
Du logger på med dit regions-ID og din adgangskode. Derudover skal du også oprette en
pinkode. Når du har indtastet alle tre ting, modtager du en SMS-kode, du skal bruge for at få
adgang.
Du bestemmer selv, hvilken pinkode du vil have - men du skal selv sørge for at huske den.
Find din arbejdsmail på: https://post.rm.dk
For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen
tlf. 2137 5007 og leder af Sundheds-It Ole Zielke tlf. 2137 5002.

Mere info om nyhedsbrevet fra hospitalsledelsen
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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