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Det er heldigvis ikke hver dag, man vender op og på offentlige forvaltninger og flytter  
medarbejdere, skriveborde, computere, potteplanter og sagsmapper fra øst til vest – og 
omvendt.  

Derfor er det jo ikke en arbejdsgang, man kan have den store rutine i.
Netop derfor var selve flytningen af regionens medarbejdere og deres møbler, mapper og 
teknik af mange imødeset med en vis nervøsitet.

Fra kaos til arbejdsplads
Og lad det være sagt med det samme. Det var bestemt ikke business as usual om morgenen 
den 2. januar – ej heller den 3. i regionshusene i Horsens, Holstebro, Århus og Viborg. 

Missionen lykkedes 
– i det store og hele

Region Midtjylland

Kommunikation
Skottenborg 26

8800 Viborg
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Én million breve 
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Stafetløb  
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Kasser kom ind, borde ud og skilte i jorden mellem jul og nytår. Der er stadig en masse praktiske 

opgaver, der venter på at blive løst, men generelt forløb flytningen tilfredsstillende..
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Missionen 
lykkedes  
– i det 
store og 
hele

Men på forunderlig vis og ved hjælp af pionerånd og godt humør blev problemerne 
løst. Computerne dukkede op, telefonerne blev sat til, borde og stole blev leveret, 
netværket kom op at køre – og på den måde gik Region Midtjylland på forbavsende 
kort tid fra at være kaos til at blive en producerende enhed.
– Der er stadig enormt mange ting, der skal gøres. Det gælder både med hensyn til 
it, telefoni og selve de fysiske forhold. Men det lykkedes stort set at komme i gang 
med at kunne betjene borgerne fra dag 1, og det er tilfredsstillende. Hvad selve 
flytningen angår, var der kun ganske få problemer. For eksempel var der kun gan-
ske få flyttekasser, der kom det forkerte sted hen, fortæller sekretariatschef Car-
sten Lind, der har stået i spidsen for planlægningen af det meget store logistiske 
projekt, det er at få flyttet en hel region på plads i løbet af en uges tid mellem jul og 
nytår.

Flytningen fortsætter
Og flytteprojektet er bestemt ikke afsluttet endnu. Regionshuset Viborg har hver 
dag besøg af flyttebiler, der kører møbler til og fra kontorerne. Den 16. januar for-
lod det sidste læs regionsmøbler den gamle amtsgård i Højbjerg – og endnu reste-
rer flytningen af noget arkivmateriale.
I Regionshuset Horsens er håndværkerne stadig i gang med renoveringen af en del 

af den gamle fabriksbygning, og færdiggørelsen af eta-
gen med mødelokaler m.v. er netop blevet udskudt til den 
15. marts. 
I Regionshuset Holstebro kører det fortsat efter den 
plan, der foreskriver, at alle er på plads i huset omkring 
den 1. april.

Ønskerne prioriteres
Imens arbejdes der videre med at løse de tekniske og 
møbelmæssige problemer, som regionens administrati-
ve medarbejdere oplever i hverdagen.
– Vi prioriterer medarbejdernes ønsker og koncentrerer 
os i første omgang om at få løst de problemer, der har di-
rekte indvirkning på, om man kan udføre sit arbejde. Det 
drejer sig for eksempel om udskiftning af arbejdsborde 
og stole, og først når det er klaret kigger vi på fordeling 
af kunst og blomster og den slags. Derudover arbejder 
vi med en række nøgleområder som telefonomstillingen 
mellem regionshusene, mødebooking, låsekort og ESDH-
systemet. Vi er ved at have systemerne på plads, men 
med hensyn til fordelingen af møbler vil der fortsat gå et 
stykke tid, inden vi er helt på plads, siger Carsten Lind. 

Hvis man har kommentarer eller ønsker til de møbler, 
man har fået på sin arbejdsplads, skal det ske gennem e-
mailadressen flyt@rm.dk ●� TW

Flytningen er ikke helt overstået endnu. Her 
venter borde og stole og skuffemøblerne på 
en gang i Regionshuset Viborg på at indgå i 
den store møbelpulje, der skal fordeles.
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Skal der være tre eller fem akutmodtagelser i Region Midtjylland? Er det overhove-
det en god idé med lægehelikoptere, og er det nødvendigt og pengene værd, at der 
er en speicallæge tilstede i vagt i alle specialerne? Disse og mange flere spørgsmål, 
skal politikere, borgere og ansatte i Region Midtjylland nu diskutere. Debatten skal 
munde ud i et høringssvar senest 1. marts til Sundhedsstyrelsens rapport: Gen-
nemgang af akutberedskabet.

Grundlag for beslutning
Som noget nyt ser Sundhedsstyrelsen planlægningen af det akutte beredskab som 
en forudsætning for, hvordan specialerne fremover skal fordeles på hospitalerne. 
Et helt konkret eksempel er, at hvis et hospital skal have én fælles akutmodtagelse 
med døgndækning af speciallæger i alle specialerne - intern medicin, ortopædisk ki-
rurgi, kirurgi og anæstesiologi, - kan det betyde, at regionen må begrænse sig til at 
have disse specialer på de hospitaler, der har en akutmodtagelse. For der vil næppe 
være speciallæger nok til at dække de øvrige hospitaler med de nævnte specialer. 
Derfor er det vigtigt, at Sundhedsstyrelsens krav og anbefalinger også er foreneli-
ge med virkeligheden i Region Midtjylland. 

Debatforum på intranettet
For at få medarbejdernes erfaringer, viden og holdninger repræsenteret i debatten, 
har regionen åbnet et internt debatforum på intranettet. Her kan alle komme med 
spørgsmål og synspunkter. Desuden vil et par nøglepersoner hver uge i høringsfa-
sen blive opfordret til at komme med et indlæg, der belyser dele af rapportens pro-
blemstillinger.
Indlægene vil blive opsamlet og indarbejdet som en del af regionens høringssvar til 
Sundhedsstyrelsen.
I sidste ende er det dog politikerne i Regionsrådet, der tager stilling til, hvad der skal 
med i høringssvaret.

Bland dig i debatten
Som sagt har regionen åbnet et debatforum for intern diskussion af Sundhedssty-
relsens rapport. Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller synspunkter til nogle af 
de dilemmaer, der er nævnt her i artiklen, hvis du har helt andre indfaldsvinkler – el-
ler hvis du bare vil læse, hvad de andre skriver, så gå ind på:
www.intranet.regionmidtjylland.dk/aktuelt/debat+om+akutberedskabet

Du kan finde sundhedsstyrelsens rapport samt yderligere information om hospi-
talsplanlægning  på regionens hjemmeside:  
www.rm.dk/sundhed/hospitalsplanlægning 

Se eksempler på dilemmaer og spørgsmål på næste side.  mb

Debat om kvalitet og 
indhold i akutplanlægningen

ss
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Dokumentation

Sundhedsstyrelsen nævner, at rapporten 

bygger på en meget sparsom dokumentation. 

Der har derfor: ”været behov for at 

formulere krav og anbefalinger baseret 

på sundhedsfaglige og organisatoriske 

vurderinger samt på sund fornuft.” Den 

forudsætning kan være god at have i 

tankerne, når man skal forholde sig til 

rapportens anbefalinger, hvoraf flere er både 

dyre og har store konsekvenser i forhold 

til eksempelvis nærhedsprincippet.

Nærhed og kvalitet

Er nærhed og kvalitet nødvendigvis 

modsætninger? I indledningen nævner 

styrelsen, at: ”for at nå målet må kvalitet, 

hvor nødvendigt gå frem for nærhed.” 

Styrelsen modstiller altså kvalitet og 

nærhed. Men det kan være interessant 

at diskutere, hvorvidt nærhed er et 

kvalitetsparameter i sit selv, og hvad vi i det 

hele taget mener, når vi siger ”kvalitet”.

Lægehelikoptere

Når det gælder den præhospitale indsats, 

anbefaler styrelsen blandt andet brug 

af lægehelikoptere som kompensation 

for, at mange mennesker formentlig 

får længere til et akutbetjent hospital. 

Ordningen er dyr, og spørsmålet er om de 

høje udgifter står mål med effekten, som 

i øvrigt er vanskelig at dokumentere. 

Befolkningsgrundlag

I forhold til akutmodtagelser på hospitalerne 

anbefaler styrelsen, at en modtagelse har 

et befolkningsgrundlag på mellem 200 – 

400.000. I Region Midtjylland er der 1,23 mio. 

borgere. I dag er der 10 akutmodtagelser i 

regionen, hvoraf de tre er i Århus. Hvad vil 

Sundhedsstyrelsens anbefaling betyde for 

borgere og hospitaler i Region Midtjylland?

Skadeklinikker

I rapporten skelner Sundhedsstyrelsen 

ikke mellem forskellige grader af akutte 

hændelser, eksempelvis mindre skader, alvorlig 

sygdom og skader eller fødsler. Styrelsen 

nævner heller ikke noget om alternativer til 

akutbetjeningerne på sygehusene. Eksempelvis 

skadeklinikker i nærområderne, hvor folk 

kan henvende sig med mindre skader.

Speciallæger i tilstedeværelsesvagt

Rapporten anbefaler, at følgende specialer 

skal være repræsenteret på matriklen, hvis 

et hospital skal have en akutmodtagelse: 

Intern medicin, ortopædisk kirurgi, kirurgi, 

anæstesiologi, radiologi (= røntgen) samt klinisk 

biokemi. Ved fødsler skal der desuden være 

gynækologi samt pædiatri. Disse specialer, 

undtagen radiologi og klinisk biokemi, skal 

have en speciallæge på arbejde døgnet rundt.

I øjeblikket er der ikke ét hospital i Region 

Midtjylland, der kan leve op til de krav, og 

det er en diskussion værd, om en så tæt 

speciallægedækning vil give en højere kvalitet. I 

hvert fald står det klart, at kravet vil give store 

problemer i forhold til at rekruttere læger nok 

og opretholde hospitalernes øvrige produktion.

Fødsler

Af rapporten fremgår det, at fødsler hører ind 

under akutte hændelser, og derfor skal finde 

sted på hospitaler, der har akutbetjening. 

Men ud over den almindelige akutbetjening, 

bør fødestederne desuden have speciallæger 

i gynækologi og pædiatri i vagt. 

I dag er der flere fødesteder i Region 

Midtjylland, som ikke kan leve op til 

kravet om et pædiatrisk speciale.

Samarbejde med lægevagt

Endelig lægger Sundhedsstyrelsen op til, at 

samarbejdet med lægevagten skal styrkes.  

Men her er det uklart, hvad styrelsen mener. ●
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Debat om  
kvalitet og  
indhold i 
akutplan- 
lægningen

Eksempler på dilemmaer
Her er der nogle eksempler på dilemmaer og spørgsmål, der kan være 

relevante at diskutere i forbindelse med høringssvaret.
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kort om regionen
Der er nu leveret over en million stk. brevpapir med fortrykt logo 

til forskellige dele af organisationen - hospitaler, institutioner og 

Regionshuset. Og leverancen af fortrykte kuverter nærmer sig hastigt 

500.000, så regionens logo er nu for alvor kommet på arbejde. 

I øvrigt er systemet, der skal bruges til at bestille visitkort, 

leveret. Grafisk Service er i gang med at teste systemet, 

og det kommer i drift om ganske kort tid. ●

Brevpapir 
har rundet 

en million

Der er mange medier i Region Midtjylland - og regionen får meget omtale i disse 

medier. Det kan være svært selv at få overblik over alle medier, så derfor er den 

velbesøgte service Region Midt Press nu tilbage efter en kort flyttepause.

Hver dag laves der korte resumeer af regionale nyheder fra 16 aviser, to regionalradioer og 

tre tv-stationer. Der har været nogle teniske probemer ved den automatiske udsendelse af 

Region Midt Press, men de problemer er nu ved at være løst.  

Under alle omstændigheder kan Region Midt Press hver dag læses på 

adressen www.rm.dk/om+regionen/aktuelt/region+midt+press. ●

Region 
Midt Press 

er tilbage

Region Midtjyllands pressemeddelelser i 2006 har haft et pænt besøgstal , viser en  

opgørelse over internettrafikken på regionens hjemmeside.  

Den mest læste pressemeddelelse var annonceringen af de nye hospitalsnavne 

fra den 12. oktober, som havde 949 læsere. Nummer to på hitlisten blev 

pressemeddelelsen om institutionernes rammeaftale, der blev besøgt 505 gange. ●

Hospitals-
navne  

hittede

Danske Regioner inviterer til konference om handicappedes selvbestemmelse 

den 7. februar 2007. Konferencen foregår på Radisson SAS H C. Andersen 

Hotel i Odense, og blandt talerne er socialminister Eva Kjer Hansen og Peter 

Rohde, chef for Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland.

Læs mere om konferencen og tilmeld dig på www.regioner.dk. ●

Danske  
Regioner 

inviterer til 
handicap-

konference

Region Midtjylland og Region Nordjylland kører videre som tidligere med 

patientstrømmen over regionsgrænsen. Begge regioner har lige stor 

interesse i at bygge videre på et velfungerende samarbejde, så patienterne 

kan blive behandlet samme sted som før strukturreformen, skriver Skopet, 

personaleblad for Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup. ●

Patienter 
over  

grænsen

Over 100 medarbejdere har nu været på kursus i Synkron Via, der er regionens nye 

system til redigering af websider på inter- og intranettet. Og selvom teknikken til tider 

har drillet, så har kursisterne generelt været positive efter mødet med Synkron Via. 

”Det virker da meget lige til at bruge”, har været en kommentar, som vi har hørt flere.

Hvis du gerne vil have en introduktion til Synkron Via, er du meget 

velkommen til at sende en e-mail til Peter Iversen. ●

Over 100  
kan redigere  

hjemme- 
sider
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Dagsordener til og referater fra politikernes møder kan ses på www.rm.dk/politik/møder

midt·nyt er et nyhedsbrev for medarbejdere i Region Midtjylland. 

Alle interesserede kan modtage nyhedsbrevet ved at tilmelde sig på  
www.intranet.regionmidtjylland.dk

midt·nyt udgives af Region Midtjylland, Kommunikation.  

Ansvarshavende redaktør: Birgitte Thingholm, birgitte.thingholm@stab.rm.dk 
Redaktion: Troels Witter, troels.witter@stab.rm.dk 

Jørn Gade, joern.gade@stab.rm.dk 
Mette Breinholdt, mette. breinholdt@stab.rm.dk

Kort om regionen

Regionens hjemmeside og fælles intranet kører nu stabilt. Der er selvfølgelig 

stadig en del huller, der skal udfyldes, men det bliver løst hen ad vejen. Regionens 

webteam arbejder på i nærmeste fremtid at kunne tilbyde mulighed for at

lave formularer 

lave lokale nyheder 

oprette lokale intranet 

lave nyhedsbreve 

 

Lige for tiden har webteam ikke mulighed for at sende nyhedsbreve til webredaktørerne om 

ændringer i systemet m.m. fordi mange har ændret mail-adresser. Derfor må du selv holde 

dig ajour med udvikling, problemer og gode tip under ”Aktuelt om Synkron” fra denne side:

http://www.intra.rm.dk/it/hjemmeside+og+intranet . 

Snart bliver der mulighed for at tilmelde sig et nyhedsbrev, så du igen kan få de seneste  

nyheder om systemet ned i din e-mail postkasse.

På ovenstående side kan du også finde oplysninger om kurser, manual mm. . ●

•

•

•

•

Hjemmeside og 
intranet  

nærmer sig 
storformen

Som fortalt i Magasinet MIDT arrangerer 

regionen et stafetløb fra kyst til kyst. 

Målet er at markere fødslen af regionen 

på en sund, sjov og hyggelig facon. Nu 

ligger datoen klar, nemlig søndag 3. juni. 

Så sæt et kryds i kalenderen allerede nu. 

Er fysikken lidt juletræt, giver 

Knud Tønner gode råd til en bedre 

forårsform. Han er ikke bare kok 

på Århus Universitetshosital, Risskov, men også løbetræner i klubben ”Århus 1900”. Se 

side 42- 43 i Magasinet MIMT, der blev uddelt til alle medarbejdere lige efter nytår.

Og fortvivl ej: Selv om ordet løbeklub kan få det til at gyse hos mangen en urutineret løber, 

så er stafetløbet på tværs af Jylland for alle medarbejdere –uanset tempo, vægt og alder. ●

Midt-stafet 
bliver den  

�. juni


