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Regionshospitalet Randers og Grenaa
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Status på parkering og parkeringshus
Den 1. september 2011 blev parkeringsarealet ved Kirketerpsvej omdannet til en stor
byggeplads. Det betød, at antallet af parkeringspladser blev reduceret mærkbart. Samme
tidspunkt blev der også indført brugerbetaling for både patienter og pårørende.
Parkeringssituation for patienter
Der er etableret parkering for patienterne 4 steder på hospitalets areal: Skovlyvej – indgang 4,
Østervangsvej – indgang 3, psykiatrisk afdeling og ved indgangen til det tidligere patienthotel.
Oplevelsen er at der er meget pres på arealet ved Skovlyvej, men langt mindre på de øvrige
arealer. Der arbejdes på at få en tydeligere skiltning ved indkørslen til indgang 3, således
patienter ser denne mulighed.
De tilkendegivelser, vi har modtaget fra patienterne, drejer sig hovedsageligt om den
manglende mulighed for bagudbetaling med dankort. Det er beklageligt, at denne funktion
ikke er installeret, men årsagen er tekniske problemer, som vores leverandør ikke har
indflydelse på. For yderligere information se vedlagte bilag fra Q-park.
Fra medio oktober blev det muligt at købe gæstekort i kantinen. Her kan patienter og
pårørende købe licenser for en uge eller måned ad gangen.
Parkering for ansatte
Ved opstarten den 15. september var der ca. 150 medarbejdere, som var på venteliste for at
få en parkeringslicens. Efter ca. 1 måneds drift var der dagligt mange tomme
parkeringspladser.
I to omgange er der blevet udloddet flere licenser, således at ventelisten nu er reduceret til ca.
60 medarbejdere.
I starten af december bliver en del af det nye parkeringsareal åbnet, således at vi får
yderligere 40 parkeringspladser til personalet. Det er ikke besluttet, om der sælges flere
licenser, eller pladserne skal være buffer, hvis vi får en hård vinter igen. Dette drøftes på
styregruppemødet den 6. december.
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Frivillige fra Røde Kors
På kontaktudvalgsmødet har der været stillet spørgsmål om de frivillige fra Røde Kors er
omfattet brugerbetaling. De frivillige fra Røde Kors får via serviceafdelingen udstedt gratis
parkeringslicenser.
Samkørsel
Den 18. oktober blev det nye it-modul til håndtering af samkørsel lanceret. På nuværende
tidspunkt har 46 medarbejdere tilmeldt sig. Der kommer fortsat brugere til.
De fem medarbejdere som registrerer flest ture får tilsendt en ”parkeringsbillet” fra Co-drive,
som sammen med medarbejderlicensen (den fra Q-park) giver mulighed for at anvende én af
de fem reserverede parkeringsplads ved Patologisk Institut og blodbanken. Så er man flere i
en bil, og anvender Co-drive til at koordinere det samkørslen, så kan man komme i
betragtning til en parkeringsplads tæt ved indgang 3. ”Parkeringsbilletten” fra Co-drive gælder
for en måned adgangen.

Status på EPJ
Revision af ICD10 diagnoseklassifikationen til årsskiftet
Der sker en gennemgribende revision af diagnoseklassifikationen til årsskiftet. Den nuværende
klassifikation blev taget i brug i 1993, og der er ikke siden sket en revision. Der vil i
forbindelse med årsskiftet ske en automatisk omregistrering af diagnoser i EPJ.
Afdelingsledelserne er informeret og der vil i december komme nærmere information om, hvad
ændringerne betyder for de enkelte afdelinger.
Mobilitetsprojekt på akutafdelingen
Akutafdelingen afprøver dele af EPJ på smartphones og tablets. Den første afprøvning var
håndtering af blodprøvesvar på de mobile enheder. Anden fase starter i december, hvor "Læs
Journal" også vil være tilgængelig fra de mobile enheder.
Regional implementering af MidtEPJ - foråret 2012
Organisation
Aarhus Universitetshospital
(Hele Skejby implementerer journalen fra 19.
marts)
Psykiatrien i Randers
Regionshospitalet Horsens

Dato
•
•
•
•
•

for implementering
30. januar 2012
5. marts 2012
19. marts 2012
7. maj 2012
21. maj 2012

Justering af tidsplan for kommende opdateringer til EPJ
De næste store opdateringer til EPJ kommer den 25. februar 2012 og den 16. juni 2012. På
"EPJ-Hjørnet" kan du læse mere om hvilke forbedringer der kommer:
http://www.rm.dk/sundhed/epjhj%c3%b8rnet/fakta+og+strategi/strategi+og+implementering/udvikling+af+midtepj
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Ny affaldshåndtering pr. 1. januar 2012
Grundet besparelserne i forbindelse med omstillingsplanen ændres proceduren for
affaldshåndtering pr. 1. januar 2012. Det er aftalt, at der nedlægges 2 stillinger i
serviceafdelingen. Dette indebærer, at de enkelte afdelinger fremover skal aflevere affald,
snavset linned samt klude i kælderen. Affaldshåndbogen vil blive ændret i forhold til den nye
procedure og sendt ud til afdelingerne.

Sygefraværsstatistik
Sygefraværet er i tredje kvartal lavt på regionshospitalet Randers (3,41 %), men det er dog en
lille stigning i forhold til samme periode i 2010 (3,24 %). Sygefraværet ligger på niveau med
Horsens 3,32 % og under regionens gennemsnit (3,73 %). Der er en lille stigning på det
gennemsnitlige antal fraværstimer pr. fuldtidsansat, fra 15,83 % til 16,65 %. Der har været et
fald i kalenderdagene med kort sygefravær, men også en stigning i dagene med langt
sygefravær. Dermed følger hospitalet tendensen fra de senere år med et lavt
sygefraværsniveau for perioden.

Arbejdsskader
Oversigten over antal anmeldte arbejdsulykker i 2011 er denne gang opdelt på afdelinger (se
næste side). Det fremgår, at der indtil nu er anmeldt 103 arbejdsulykker i alt. Det bliver
sandsynligvis først muligt at få et overblik over det samlede antal anmeldte arbejdsulykker for
2011 engang i februar 2012. Det skyldes, at der ind imellem går lidt tid, fra arbejdsulykken
sker, til den bliver anmeldt.
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Anmeldte arbejdsulykker Regionshospitalet Randers 2011 (januar-november)

Afdelinger
Administrationen
Afdeling for
Folkeundersøgelser
Akutafdelingen
Anæstesiologisk
afdeling
Billeddiagnostisk
afdeling
Børneafdelingen
Gynækologisk
Obstetrisk afdeling
Kirurgisk afdeling
Klinisk Biokemisk
afdeling
Klinisk Fysiologisk
afdeling
Medicinsk afdeling
Ortopædkirurgisk
afdeling
Patienthotellet
Patientkøkkenet
Patologisk Institut
Serviceafdelingen
Teknisk afdeling
Urologisk afdeling
Grenaa Sengeafsnit

Uheld med
udsættelse for Fysisk og
Ulykker
smitterisiko
psykisk vold fysisk

Ulykker
kemisk

Håndtering
af værktøj,
ting og
maskiner

Personforflytningog håndtering

1
3

1

5

1
1

4

2
3

2
2

3

1

8

8

6

1

1
1

Andet

I alt

1

1

3

2

1

18

1

5
2
5
8

2

4

3

8

1

1

0
29

4

8
3
6
1
8
1
2
1
103

1
3
6
1
5
1

1
29

6

Afværge af fald
(spontan
indgriben)

1

2

1
10

33

8

1
12

8
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