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Formål

med informationsfolder om Farsø Sygehus 2018

Støtteforeningen for Vesthimmerlands Sygehus i Farsø
har stor opbakning fra mange private medlemmer og
virksomheder. Det giver mulighed for at bidrage økonomisk til gode aktiviteter på sygehuset.
Samtidig ser støtteforeningen det som en vigtig opgave
at informere om de mange positive aktiviteter, der sker
på sygehuset i Farsø, og den vigtige rolle sygehuset har
for det samlede sundhedstilbud i Vesthimmerland og
Nordjylland.
Støtteforeningen har løbende møder med ledelsen på
Aalborg Universitetshospital, som Farsø Sygehus er en
del af, og vi oplever et meget positivt og godt samarbejde og en særdeles positiv udvikling for Farsø sygehus
takket være engagerede og dygtige ledere, specialister
og medarbejdere.
I støtteforeningen erfarer vi ofte en mangel på viden om
de mange funktioner, tilbud, muligheder og kompetencer, der findes på Farsø sygehus, og det håber vi denne
folder kan være med til at afhjælpe.
Støtteforeningen har gennem mange år arbejdet for udvikling af Farsø Sygehus fordi det:
• er værd at bygge videre på
• er et af Danmarks bedste og mest effektive sygehuse
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• har Danmarks mest tilfredse patienter
• har rummelige og moderne bygninger
• har en god geografisk placering i både det nordjyske
og jyske sundhedsvæsen
• er dynamisk og fremtidsrettet med nytænkende
medarbejdere, forskning og projekter
• forener kvalitet og nærhed
• er krumtappen i samspillet mellem de praktiserende
læger, sundhedscenter og hjemmeplejen
• er garant for tryghed for patienter og borgere
• er kendt for sin udprægede korpsånd og venlige
personale
• er et stort plus for den lokale udvikling
Farsø Sygehus kan ganske enkelt ikke undværes i det
nordjyske sundhedstilbud hverken nu eller i fremtiden.
Alt dette og mere endnu gør, at vi ser med fortrøstning
på fremtiden.
En stor tak til alle, som er med til at sikre et velfungerende sygehus her i Vesthimmerland, og en stor tak til
dem, der har bidraget til denne folder.
Christian Bach Iversen
Formand
Støtteforeningen for Vesthimmerlands Sygehus i Farsø

Vejen fra

traditionelt sygehus til specialsygehus

10 år lyder måske ikke af lang tid, men det er dét indenfor moderne sygehusbehandling. Herunder hører
i høj grad Farsø Sygehus, der i dag scorer meget højt i
kvalitetsbehandling, effektivitet og patienttilfredshed.

Fra fortid til fremtid

For kun 10 år siden hørte Farsø Sygehus under det man
kalder et ”traditionelt sygehus” med medicinske og kirurgiske afdelinger med dertilhørende sengeafsnit. På
den tid var en behandling på sygehuset forbundet med
indlæggelse - det var snarere en regel end en undtagelse!
I dag er behandlingsmetoden en helt anden. Her foretages behandlingerne fortrinsvis ambulant, hvilket vil sige,
at patienterne kommer hjem samme dag. Sådan forholder det sig næsten også med sygehusets ortopædkirurgiske operationer, hvor man for år tilbage startede med
12 indlæggelsesdage, og nu i dag er nede på 2-3 indlæggelsesdage.
Denne omstilling til flere ambulante behandlinger giver
mindre behov for sengepladser (sengeafdelinger).
Det er måske også derfor, at betegnelsen ”sygehus” er lidt
gammeldags i forhold til ”hospital” som alle specialsygehuse i dag går under betegnelsen af. Farsø Sygehus er i
dag derfor også en afdeling af Aalborg Universitetshospital. Men i denne præsentation holder vi fast i navnet
”Farsø Sygehus”, som det nu – trods alt, har heddet i 124
år.

Større aktivitet end nogensinde

Aktiviteten på Farsø Sygehus i dag er større end nogensinde, og har gjort at Farsø Sygehus nu råder over 11
specialer indenfor de mest almindelige sygdomme og
lidelser.
Det betyder også at samarbejdet med de privat praktiserende læger, sundhedscenter og den kommunale hjemmepleje er tættere end nogensinde. Altså et samlet behandlingsforløb, hvor patienten er i centrum.

Korpsånd

Der kan nævnes mange ting om de to hovedafdelinger
på Farsø Sygehus, men overordnet kan siges, at de begge
profiterer af en meget kompetent daglig ledelse og et ansvarsbevidst personale. Man hjælper hinanden på tværs
af faggrænser og sektorer. Ordet ”korpsånd” er brugt, og
det er stadig relevant.

Udvikling og fremgang

På side 23 i dette hæfte kan man år for år fra 2008 til
2018 – og ”lidt” før, se Farsø Sygehus udvikling fra traditionel sygehus til specialsygehus. Det er både med de
udfordringer - men først og fremmest den udvikling og
fremgang, som sygehuset i Farsø har haft – og som det
med sikkerhed fortsat vil have med et super sygehus i
Aalborg Øst fra 2020. For Farsø Sygehus kan ikke undværes! Sygehuset er kort og godt en vigtig del af Nordjyllands sundhedstilbud!

Starten på Farsø Sygehus

Omkring 1880 talte man i Aalborg Amtsråd om oprettelse af mindre sygehuse rundt omkring. I 1882 samledes
sognerådsformændene for sognene i amtets sydvestlige
hjørne og enedes om at indsende en ansøgning til amtet
om at få et sygehus i Farsø. Amtsrådsmedlem, gårdejer
Jens Vestergaard, Gøttrup ved Farsø anbefalede varmt at
planen om sygehus i Farsø blev virkeliggjort. Amtsrådet
vedtog i 1893 at skride til handling og opførte sygehuset
bestående af to bygninger langs Nørregade til kr. 30.000.
1. november 1894 blev Syge- og Epidemihuset i Farsø taget i brug. Gennem årene skete der løbende udvidelser og
tilbygninger, i 1938 blev de to bygninger sammenbygget.
I 1971 står det nye sygehusbyggeri på Højgårdsvej færdigt.
Den gamle sygehusbygning på Nørregade bruges herefter
til barselsgang, langtidsmedicinsk afdeling og fysioterapi.
I 1994 – i hundredåret efter at der kom sygehus til Farsø,
kunne Farsø Sygehus tage anden etape af det nye byggeri
i brug.
På det tidspunkt havde sygehuset 80 medicinske sengepladser, 32 kirurgiske sengepladser og 4 barselssenge med
vuggepladser. Der er 6.500 årlige indlæggelser med 38.500
sengedage, og der udføres 7.100 ambulante behandlinger.
1894-2004: Selvstændig amtssygehus
2004-2014: Medicinsk afdeling under
Sygehus Himmerland.
Fra 2007
Ortopædkirurgisk afdeling under
Aalborg Universitetshospital
Fra 2014
Hele Farsø Sygehus under
Aalborg Universitetshospital
(Se hele historikken på side 23)
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Sygehus

med egen stærk profil

Sygehusmatriklen i Farsø blev en del af Aalborg Universitetshospital i 2014. På det tidspunkt blev der lagt stor
vægt på at opnå synergi ved integration af funktionerne
mellem Farsø og Aalborg, så de kom til at høre sammen
i de naturlige faglige tilhørsforhold.
Samtidig var det også vigtigt med en stærk, lokal ledelse,
hvilket i dag er med til at understøtte personalets engagement og den høje faglighed. Sygehuset i Farsø har i dag
sin egen stærke profil baseret på et solidt fagligt fundament. Der er en unik kultur, hvor man på tværs af alle
funktionerne i huset har et godt kendskab til hinanden og
arbejder tæt sammen om at sikre det gode patientforløb.
Sygehusets særlige kendetegn er funktionerne inden for
ortopædkirurgi, det dagmedicinske område samt palliation. Der er placeret funktioner i Farsø, som varetages
på vegne af det samlede hospital. Matriklen i Farsø spiller derfor en væsentlig rolle for Aalborg Universitetshospital. Muligheden for at man i Farsø kan have fokus på
planlagte patientforløb gør matriklen til en meget effektiv enhed i det nordjyske sundhedsvæsen.
I Farsø er der en stærk ortopædkirurgisk funktion, der er
anerkendt i hele landet. Sygehuset rummer en stor del af
regionens ortopædkirurgiske speciale. Der er især fokus
på skulder patienter og patienter, der skal have ny hofte
eller nyt knæ. Farsø er det sted i regionen, hvor der behandles flest af disse patienttyper. Medio 2017 blev der
flyttet håndkirurgiske patienter til Farsø. Også her er der
tale om, at Farsø har den største funktion i regionen. Der
har aldrig været flere ambulante besøg og operationer
end nu, og det forventes at stige de kommende år.
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På det medicinske område har Farsø en velfungerende
dagfunktion. I 2011 besluttede Region Nordjylland at
etablere diagnostiske centre på flere af regionens matrikler, herunder Farsø. Diagnostisk Center Farsø startede
med at udrede patienter med ukarakteristiske symptomer, der kunne være tegn på alvorlig sygdom herunder
kræft. Fra 2018 er alle aktiviteterne i Diagnostisk Center
- Aalborg Universitetshospital blevet samlet i Farsø, så
fokus nu er på såvel kræftpatienter som patienter, hvor
der er mistanke om anden alvorlig sygdom.
Matriklen i Farsø rummer ligeledes hospitalets DVT-klinik, som blev etableret i 2014. DVT-klinikken modtager
patienter med mistænkt veneblodprop i arm eller ben
(DVT) bosiddende i Aalborg Universitetshospitals optageområde med henblik på udredning og behandling.
Oprettelsen af klinikken og samling af behandlingen i
Farsø har betydet, at det har været muligt at give et kvalitativt løft til den patientgruppe, som tidligere var spredt
rundt på forskellige afsnit på alle sygehusmatriklerne.
Der er desuden funktioner inden for lungemedicin, diabetes, reumatologi, hjertesygdomme og mave-tarm sygdomme.
Sygehuset i Farsø er en del af det samlede palliative tilbud på Aalborg Universitetshospital med det palliative
sengeafsnit samt det Palliative Team. Patienter med palliative behov og deres pårørende tilbydes en palliativ
indsats af høj faglig kvalitet både i forbindelse med indlæggelse og i eget hjem.
Hospitalsledelsen
Aalborg Universitetshospital
Kim Mikkelsen
(direktør for økonomi og drift),
Lisbeth Kjær Lagoni
(sygeplejefaglig direktør)
Morten Noreng
(lægefaglig direktør) og
hospitalsdirektør
Jens Ole Skov

Af stor betydning

for borgerne i Vesthimmerland

Et stærkt, kompetent og attraktivt sygehus i Vesthimmerland er af stor værdi for Vesthimmerlands Kommune og dets borgere.
- Det giver først og fremmest nærhed og tryghed for borgerne og det er det vigtigste for kommunen, siger formand for Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune, Palle Jensen.
Palle Jensen og borgmester Per Bach Laursen mener
Vesthimmerland står stærkt med sygehuset i Farsø. Først
og fremmest overfor borgerne sundhedsmæssigt, men
også erhvervsøkonomisk med vidensarbejdspladser.
Der arbejdes på at etablere et ”Sundhedens Hus” ved siden af Farsø Sygehus. Det er for at koble samarbejdet
og fagligheden mellem det regionale
sygehusvæsen, det kommunale sundhedssystem og private sundhedsaktører endnu bedre sammen. På den måde
kan borgerne i Vesthimmerland drage
endnu større nytte af den kvalitet og
udvikling, som Farsø Sygehus er kendt
for.

Samarbejdet med
Sundhedscenteret

I Farsø ligger det kommunale Vesthimmerlands Sundhedscenter, der ud over at være nabo til sygehuset også
arbejder tæt sammen med Farsø Sygehus. Samarbejdet
går især på rehabilitering i forbindelse med KOL, diabetes, kræft, hjerte-kar sygdomme, knogleskørhed m.fl.,
hvor man samarbejder med speciallægerne og de p.t. 11
specialer på Medicinsk Dagsafsnit på sygehuset. Der
samarbejdes også omkring genoptræning, dog ikke efter operationer - for det varetager sygehuset selv, men til
gengæld med rygambulatoriet omkring muskel og skeletlidelser, således at borgeren kan bringes frem mod at
klare sig selv i hverdagen igen.

I Vesthimmerlands Kommunes udviklingsplaner - der er udviklet i samarbejde med borgerne - er Farsø ganske
naturligt udpeget som kommunens
sundhedsby, og hvad er mere oplagt
end at samle og bygge disse sundhedsfaciliteter op på matriklen omkring sygehuset. Samtlige sundhedsfaciliteter
vedrører jo borgerne i Vesthimmerland!
-Farsø Sygehus er en af Farsø’s største
virksomheder. Vi har 281 dybt engagerede offentligt ansatte på Farsø Sygehus.
Det er en stor og stabil arbejdsplads og
mange af de ansatte bor i Vesthimmerland, men også mange pendler hertil
hver dag, hvilket nu er gjort endnu lettere med den nye omfartsvej til Farsø.
Dermed er det en virksomhed af stor
betydning for Farsø og hele Vesthimmerland, siger Vesthimmerlands borgmester Per Bach Laursen

Formand for Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune, Palle Jensen og
borgmester Per Bach Laursen mener Vesthimmerland står stærkt med sygehuset i Farsø. Først og fremmest overfor borgerne sundhedsmæssigt, men også
erhvervsøkonomisk med vidensarbejdspladser.
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Medicinsk dagafsnit

beskrivelse af funktioner primo 2018

Hjertesygdomme (kardiologi)
Overlæge Keld Sørensen
Modtager henvisninger til udredning og kontrol af alle
typer af hjertepatienter, samt patienter med mistænkt
hjertesygdom. Herunder ekkokardiografi & hjerterytmeovervågning (Holter monitorering).
Mave-tarmlidelser (medicinsk gastroenterologi)
Overlægerne Grzegorz Hulas, Gunnar Lauge Nielsen og
Ulrik Tage-Jensen
Udredningerne kan omfatte kikkertundersøgelse af
mave og tarm (gastro-, kolo- og kapselendoskopi).
Stofskiftelidelser (endokrinologi)
Overlæge Tina Schou Andersen
Modtager henvisninger på alle patienter med endokrinologiske lidelser, fx sukkersyge og stofskiftelidelser.
Dagafsnittet har diabetessygeplejersker, socialrådgiver,
diætist og laver øjenbaggrundsfoto.
Ryglidelser
Overlæge Heine Svarrer
Udredning af patienter med sub-akutte rygsmerter.
Gigtlidelser (reumatologi)
Overlæge Marianne Hindsholm
Modtager henvisninger på patienter mistænkt for gigtlidelser, overvejende inden for den ”varme” reumatologi.
Lungesygdomme
Overlæge Carl Nielsen
Modtager henvisninger på patienter med KOL og astma.
Blodsygdomme (hæmatologi)
Afdelingslæge Thor Høyer
Varetager kontrol og udredning af patienter med diagnosticerede blodsygdomme.

8

Intern medicinske problemer
Overlægerne Klaus Didriksen, Grzegorz Hulas, Gunnar
Lauge Nielsen
Udredning af patienter med bl.a. højt blodtryk, KOL,
blodmangel, påvirkede nyre- eller levertal.
Mistænkt veneblodprop (dyb venøs trombose, DVT)
Overlægerne Klaus Didriksen, Grzegorz Hulas, Gunnar
Lauge Nielsen, Thor Høyer
Udredning af patienter mistænkt for veneblodprop i
ben-, arm- eller lunge.
Diagnostisk Center
Overlægerne Klaus Didriksen, Grzegorz Hulas, Gunnar
Lauge Nielsen, Thor Høyer
Udredning af patienter med uklare symptomer, hvor underliggende alvorlig sygdom mistænkes.
Klinisk Biokemisk Ambulatorium
Blodprøveambulatoriet på Farsø sygehus har åbent for
alle, der er henvist fra egen privatpraktiserende læge,
speciallæge eller sygehuslæge med henblik på blodprøvetagning, EKG-optagelse (elektrokardiografi), glukosebelastning, knoglemineralscanning samt visse organfunktionsprøver.
Rygambulatorium
Rygambulatoriet er et tværfagligt team bestående af en
reumatologisk speciallæge, en fysioterapeut, en sygeplejerske, en ergoterapeut, en socialrådgiver og en sekretær.
Rygambulatoriet tilbyder:
· livsstilssamtale med en sygeplejerske,
· undersøgelse og udredning ved en speciallæge, fysioterapeutisk undersøgelse, behandling og vejledning.
· udredning og rådgivning i relation til arbejdssituation
ved en socialrådgiver og ergonomisk vejledning i forhold til dagligdag og erhverv.

Over 10.000

konsultationer om året

Over 10.000 konsultationer af patienter var der i 2017
på det medicinske dagsafsnit på Farsø Sygehus fordelt på
afsnittets 11 specialer.
Og der er i den grad tale om specialer hvor speciallæger
foretager undersøgelser, diagnosticering, medicinering
og kontrol af patienter under Aalborg Universitetshospitals optageområde, primært Himmerlandsområdet og
herunder nærområdet i Vesthimmerland.
Der er stort fokus på de sygdomme, der kræver højt specialiserede undersøgelser og behandling f.eks. kræftområdet. Det er der også på Farsø Sygehus på Diagnostisk
Center.
-Men den gennemsnitlige patient på Medicinsk Dagsafsnit er typisk et ældre menneske med mange forskellige skavanker, fortæller ledende overlæge på Medicinsk
Dagsafsnit Gunnar Lauge Nielsen.

f.eks. indenfor mave-tarm sygdomme, hjertelidelser,
KOL, svimmelhed, optræning efter blodprop i hjernen,
gigt og knogleskørhed. Vi råder over ekspertise og speciallæger på p.t. 11 felter, som gør at antallet af patienter
og konsultationer er støt stigende.
-Vi ser os selv som Aalborg Universitetshospitals fremskudte forpost indenfor udvalgte områder og som en
ligeværdig og integreret del af universitetshospitalet. Vi
er med til at aflaste sygehuset i Aalborg og det er derfor
ikke usandsynligt at flere specialer kommer til, lyder det
fra Gunnar Lauge Nielsen, der tilbage i 2010 var med til
at opbygge Medicinsk Dagsafsnit og Diagnostisk Center
på Farsø Sygehus.
Man henvises som patient til Medicinsk Dagsafsnit og
Diagnostisk Center via egen praktiserende læge.

På det medicinske dagsafsnit behandles almene medicinske patienter ambulant – og altså uden indlæggelse.
Det er et velfungerende dagsafsnit hvor funktionerne
til stadighed udvides med nye specialer og nye speciallæger – og vel at mærke indenfor de mest almindelige
sygdomme.

Aktivitet:

Antal
konsultationer:

2015:

7.956

2016:

9.892

4143

-På et mindre sygehus som Farsø kan vi på én afdeling
tage os af et bredt spektrum af de hyppigste sygdomme,

2017:

10.131

4805

2018

(januar): 969

Antal
undersøgelser:

I flere omgange har
Støtteforeningen i samarbejde med sygehusets
personale afholdt Åbent
Hus på Farsø Sygehus,
hvor lokalbefolkningen er
blevet inviteret indenfor
for at få et indblik i sygehusets mange specialer
og behandlingsområder.
Her er det fra Åbent Hus i
april 2017, hvor overlæge
på Medicinsk Dagsafsnit
Gunnar Lauge Nielsen
viser de besøgende et
endoskopi apparatur.
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Hurtig udredning

Gunnar Lauge Nielsen, ledende overlæge

på Diagnostisk Center

Der har i de seneste år været betydelig fokus på hurtig
udredning af patienter, der kunne mistænkes for at have
alvorlig sygdom. For at imødekomme dette behov blev
der i 2010 etableret Diagnostisk Center på Farsø Sygehus, hvis primære opgave er at gennemføre hurtige udredninger af denne patientkategori. Fra december 2017
blev Diagnostisk Center i Farsø udvidet til at dække hele
Aalborg Universitetshospitals optageområde inklusiv
kræftdiagnosticering. Derfor forventes aktiviteten på
dette område at stige betydeligt, nærmere bestemt fra
ca. 500 til 1.000 udredninger pr. år.
Formålet med Diagnostisk Center på Farsø Sygehus er at
skabe mulighed for en systematisk og hurtig udredning
af komplicerede uafklarede patienter. Dermed får man
en mere hensigtsmæssig og effektiv afklaring af, hvad
den enkelte patient fejler. Udredningen i Diagnostisk
Center sker i ambulant/dagshospitalsfunktion, altså
uden en egentlig indlæggelse på sygehuset.
En patient henvises oftest til Diagnostisk Center når der
mistanke om alvorlig sygdom, som kan være begrundet
af afvigende blodprøver, vægttab og bekymring.
Når en patient af egen praktiserende læge henvises til
Diagnostisk Center, er det målet, at patienten skal ses indenfor 3 hverdage og at udredningen tilstræbes afsluttet
indenfor 22 kalenderdage. Diagnostisk Center foretager
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også den indledende undersøgelse, der er en del af Sundhedsstyrelsens kræftpakkeforløb.
Ideen bag centret er således, at patienter hurtigt kan få
en udredning, som – hvis nødvendigt, kan bringe dem
videre i behandlingssystemet, hvorved indlæggelse ofte
kan undgås. Undersøgelserne viser ofte, at der heldigvis
intet alvorligt er på færde.
-De hidtidige erfaringer er, at der kun påvises kræft i 10%
af de gennemførte udredningsforløb fortæller Gunnar
Lauge Nielsen ledende overlæge på Medicinsk Dagafsnit,
hvorunder Diagnostisk Center hører. For disse patienter
er den hurtige udredning naturligvis en klar gevinst.
Men for den langt større patientgruppe, der måske aldrig selv har været bekymrede for at fejle noget alvorligt,
kan indrullering i sådanne accelererede udredningsforløb vække unødig bekymring. Derfor indgår Diagnostisk
Center p.t. (2017-18) i et 1 årigt forskningsprojekt for at
skabe viden om patientoplevelser i forbindelse med udredningsforløbene med det henblik at skabe en bedre og
mere tryg proces.

DVT-Klinik:

På Medicinsk Dagsafsnit finder man også DVT-klinikken hvor patienter henvises til med mistænkt veneblodprop. Her vil patienten normalt blive undersøgt samme
dag, som også omfatter blodprøver og ultralyd (røntgen)

Der kigges
på hjerter

Ca. 40 patienter om måneden, hvilket vil sige knap 500
gange om året er der brug for at aflæse patienters hjerterytme for at kunne diagnosticere årsagen til blodpropper, hjerteflimmer, hjertebanken og sågar svimmelhed.
Til at aflæse disse patienters hjerteflimmer har kardiolog, hjertemediciner og overlæge på Farsø Sygehus, Keld
Sørensen 10 såkaldte Holter Monitoring apparater til
rådighed. Hertil kan tilføjes, at Støtteforeningen i 2017
bidrog med to af disse til kr. 25.000 stykket.
-Et hjerte slår 100.000-110.000 slag i døgnet, hvilket vil
sige knap 1. mio. slag om ugen. Holter Monitoring bruges netop til at registrere disse hjerteslag og ikke mindst
uregelmæssigheder, hvilket kan føre frem til en diagnose.
Med andre ord kan en uges data fortælle virkelig meget.
Dermed kan vi give mange patienter vished om hvad
de fejler hurtigere end det tidligere har været tilfældet,
Behandlingen foregår i langt de fleste tilfælde med medicin, fortæller Keld Sørensen om den meget anvendte
diagnosticeringsmetode på Farsø Sygehus.
Den hyppigste årsag til blodpropper i dag er åreforkalkning, som typisk behandles med ballonudvidelser og
stents efter at en CT-scanning har vist, hvor indsnævringerne og en evt. blodprop befinder sig.

Ifølge Keld Sørensen er hjerteområdet nok det speciale,
der udviklet sig mest og bedst til stor fordel for patienternes behandlingsforløb.
Dermed er tidligere tiders hjerteoperationer ved at åbne
brystkassen og lave bypassoperationer en sjældenhed i
dag. Sågar hjerteklapper udskiftes uden at åbne brystkassen, lyder det fra den erfarne hjertelæge. Hjerteforstyrrelser måles i dag med en sender og kan evt. styres af
en pacemaker med indbygget hjertestarter.
På Diagnostisk Center/Medicinsk Dagsafsnit på Farsø
Sygehus er det Keld Sørensens opgave at finde ud af hvad
patienterne fejler. Stille en diagnose og sende patienten
til videre behandling. Patienten vender herefter tilbage
til Keld Sørensen til kontrol og medicinering.
Til forskel fra andre sygehuse han har arbejdet på – og
som han kalder en ”samlebåndsbehandling”, så får man
i Farsø et kontinuerligt forløb hos den samme læge hver
gang. Det er det Keld Sørensen kalder ”Det gode patientforløb”, og som burde være alle patienter forundt.

kardiolog, hjertemediciner og overlæge på Farsø Sygehus, Keld Sørensen viser Chr. Bach Iversen og Anna Marie Dahm Jørgensen fra
Støtteforeningen hvordan et holter monitoring apparat virker.
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Palliativ afdeling
giver lindrende behandling

Såvel palliativ behandling som indlæggelse på hospice
tilbydes uhelbredeligt syge, oftest kræftpatienter. Hvor
hospiceindlæggelse tilbydes i den sidste levetid, er palliativ behandling derimod en lindrende behandling med
mulighed for indlæggelse i perioder, men med henblik
på at patienten bor i eget hjem og tilses af et såkaldt Palliativt Team.

Der er tilknyttet 2 læger, en afsnitsledende sygeplejerske,
13 sygeplejersker, 2 SOSU assistenter, en socialrådgiver,
en præst, en psykolog, en fysioterapeut og en ergoterapeut til den Palliative afdeling i Farsø. Desuden er der
hjælp at hente fra den vagthavende læge på sygehuset i
weekender, aften og nat. Ca. 75-90 patienter er tilknyttet
afdelingen og Det Palliative Team ad gangen.

Der findes i alt fire palliative teams i Region Nordjylland,
hvoraf det ene altså findes på Farsø Sygehus og dækker
en stor del af Himmerlandsområdet. Nærhed, altså tæt
på hjemmet er en meget betydningsfuld faktor - både for
patienter og for pårørende i disse forløb, som kan strække sig over en lang periode og i nogle tilfælde år.
Det er kun Farsø som har et palliativt sengeafsnit med
seks sengepladser og enestuer tilknyttet. I 2011, hvor det
Palliative afsnit blev etableret på Farsø Sygehus, var det
hidtil kun det 2. af sin slags i Danmark.
Den palliative afdeling på Farsø Sygehus er fysisk beliggende for sig selv, som giver ro til patienterne. Der er pt
6 enestuer, en dagligstue, et pårørendekøkken, et børneområde og en terrasse, hvor også senge kan komme
ud. Der er ligeledes fysisk mulighed for at pårørende kan
overnatte.
Det Palliative Team, der består af 4 palliationssygeplejersker, står for at tilse patienten i eget hjem efter udskrivning. Det Palliative Team er placeret på 1. sal over
sengeafdelingen og er typisk tilknyttet patienten inden
udskrivning.
De patienter der tilknyttes palliativ afdeling har komplekse palliative behov og har brug for tværfaglig ekspertise.
Ekspertisen består både af lægefaglig ekspertise men også
sygehusets teknologi m.h.t. målinger og overvågning.
Der således et tæt samarbejde med Medicinsk Dagsafsnits speciallæger. Formålet er at justere patientens medicinske behandling, så patienten kan hjemsendes.
En tilknytning til palliativ afdeling på Farsø Sygehus
omfatter ikke kun patienten selv. Også de pårørende
har brug for rådgivning i den svære situation. Grunden
til, at der tages særligt vare på de uhelbredeligt syge
er, at der er tale om et særligt patientforløb, der er i
modsætning til andre patienter ikke munder ud i en
raskmelding.
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Her klipper Regionsrådsformand Ulla Astman snoren til den
Palliative afdeling på Farsø Sygehus, der tages i brug i februar
2011

Samarbejdet

med de privat-praktiserende læger og lægevagten
Det er et godt samarbejde, også med hensyn til behandling og efterkontroller af patienten, hvor elektroniske
journaler - herunder udskrivningskort fra sygehuset, bidrager til det bedste patientforløb.

Skadestuen

Er man kommet til skade, er akutpatientsystemet sådan
indrettet at man kontakter egen læge - eller i aften og
nattetimerne(16.00-23.00) og weekenden (09.30-23.00)
lægevagten.
Den kirurgiske skadestue på Farsø Sygehus modtager henviste patienter mellem kl. 08.00 og 22.00 på alle ugens dage.

Privat-praktisende læge Claus Godsk Jørgensen hos Lægerne
Nybovej i Farsø nyder godt af at have Farsø Sygehus ”i baghaven”.

Hvis de praktiserende læger i sygehusets optageområde
har en uafklaret patient, har lægen mulighed for dialog,
råd og vejledning med det Diagnostiske Center på Farsø
Sygehus. Hvis den praktiserende læge vurderer, at en patient er alvorlig syg, kan der henvises til direkte udredning på det Diagnostiske Center. Når en patient henvises
til det Diagnostiske Center, er det målet, at patienten
skal ses indenfor 3 hverdage og at udredningen er afsluttet indenfor yderligere 10 hverdage. Endnu hurtigere går
det med patienter med mistænkt veneblodprop, hvor en
behandling iværksættes i DVT-klinikken på sygehuset
samme dag.

Privat-praktiserende læge Claus Godsk Jørgensen sender de patienter, hvor der er mistanke om brudskader
videre til skadestuefunktionen på Farsø Sygehus. Her er
der mulighed for røntgenfotografering, behandling - og
eventuel akut operation på ortopædkirurgisk afdeling,
hvis der er behov for det.
De seneste tal fra 2017 viser at der blev henvist 3.677 patienter til skadestuen i Farsø med brud og sårskader.

Lægevagten har eget lokale

Lægevagten har mulighed for at aftale konsultation
med patienten i eget konsultationslokale på sygehuset.
Man søger at samle konsultationerne på Farsø Sygehus
i følgende tidsrum: alle dage 17.00-18.00 og 21.00-22.00.
Herudover i weekend 09.30-11.00. De mellemliggende
perioder benytter lægevagten til sygebesøg i hjemmene.

De praktiserende læger benytter sig også af fagekspertisen på Farsø Sygehus indenfor de p.t. 11. medicinske
specialer, hvor patienten kan blive tilset af en speciallæge
og få foretaget undersøgelser på sygehuset.
Privat praktiserende læge Claus Godsk Jørgensen hos
Lægerne Nybovej i Farsø, fortæller at de ca. 3.500 borgere, der hører under hans klinik, nyder godt af at have
specialsygehuset lige i baghaven. Et sted mellem 5-10%
af de konsulterende patienter sender han videre til sygehusets forskellige afdelinger. Men Claus Godsk Jørgensen benytter sig også jævnligt af et telefonopkald til
specialekspertisen på sygehuset.

Lægevagten har eget konsultationslokale på Farsø Sygehus
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Ortopædkirurgisk afdeling
beskrivelse af funktioner primo 2018

Kirurgi:
Afdelingen beskæftiger sig primært med planlagte operationer indenfor følgende områder:
• Udskiftning af hofte og knæled.
• Skulderoperationer (al skulderkirurgi i Region Nordjylland er samlet i Farsø).
• Håndkirurgi for hele Aalborg Universitetshospitals
område.
Ud over kirurger er der ansat operationssygeplejesker og
portører på operationsafsnittet
Sterilcentralen:
I Sterilcentralen vasker, pakker og steriliserer personalet
de instrumenter, der skal bruges til operationer, til sygehusets forskellige afdelinger og til lægevagten. Desuden
pakker og steriliserer personalet forbindsstoffer, der skal
bruges på hele sygehuset i Farsø. Personalet i den ombyggede og moderne sterilcentral består af tre sygeplejersker.
Anæstesi, Farsø:
Afsnittet yder anæstesi i forbindelse med operationer
af de ortopædkirurgiske patienter. Der ydes anæstesi
til både planlagte og akutte operationer. Der ydes også
anæstesiologisk assistance til Skadestuen og Medicinsk
Afdeling, når der er behov for dette. Anæstesi, Farsø er
et afsnit under Anæstesi-området på Aalborg Universitetshospital, placeret i Farsø.

Sengeafsnit O4 og Dagsafsnit O5
Afsnit O4 er Ortopædkirurgien i Farsøs sengeafsnit for
indlagte patienter. O4 har plads til 24 patienter fordelt på
16 sengestuer. Dagafsnit O5 er en integreret del af Sengeafsnit O4. På afsnittet er der ansat sygeplejersker og
social- og sundhedsassistenter.
Ortopædkirurgisk Ambulatorium
Ambulatoriet varetager forundersøgelser og kontroller
inden for de ortopædkirurgiske fagområder i Farsø. Her
henvises man til for at få undersøgt om man skal operereres. Det er også her, læger kontrollerer de patienter,
som har behov for kontrol efter en operation samt tilser
de patienter, som har været i Skadestuen, hvor der er behov for en kontrol af skaden Der er 5 sygeplejersker og
flere speciallæger på ambulatoriet. Speciallægerne kommer på skift fra Aalborg Universitetshospital. I ambulatoriet samarbejdes med andre afdelinger, og man kan
derfor blive tilset og behandlet af flere, f.eks. narkoselæge, ergo- og fysioterapeut og bioanalytiker. Derudover
er der skadeambulatorie og sårambulatorie til behandling af kroniske sår.
Røntgenafdelingen:
På røntgenafdelingen gennemføres:
• Almindelig røntgen, f.eks. knogler, led, hjerte/lunger.
• Ultralydscanninger, f.eks. mave eller ben.
• CT scanninger, f.eks. hoved, lunger eller evt. af både
lunger/mave og underliv.
• Knoglemineralscanninger.
Klinisk Biokemisk Ambulatorium:
Blodprøveambulatoriet på Farsø sygehus har åbent for
alle, der er henvist fra egen læge, plejehjem, speciallæge
eller sygehuslæge med henblik på blodprøvetagning,
EKG-optagelse (elektrokardiografi), glukosebelastning,
knoglemineralscanning samt visse organfunktionsprøver. Laboratoriet er åbent for blodprøvetagning alle
hverdage mellem kl. 08 og 14.30.

I april 2018 bidrog Støtteforeningen for Farsø Sygehus med
det hidtil største enkeltstående beløb, nemlig kr. 100.000 til
indkøb af en nyudviklet håndscanner til Ortopædkirurgisk
Afdeling på Farsø Sygehus. Støttebeløbet udgjorde 1/3 af indkøbsprisen. På billedet ses kasserer Gert Hosbond og formand
Christian Bach Iversen fra Støtteforeningen og ledende overlæge Poul Hedevang Christensen og Sanne Sabro, syge- og
driftskoordinator for håndkirurgien på Farsø Sygehus
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Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Afsnit F
Fysio- og Ergoterapiafdelingen varetager undersøgelse,
behandling og genoptræning af indlagte og ambulante
patienter i tæt samarbejde med kliniske specialer på Aalborg Universitetshospital og øvrige sygehuse og privathospitaler.

Patienter og speciallæger
vil gerne til Farsø

Ortopædkirurgien på Farsø Sygehus er den største kirurgiske enhed i Region Nordjylland indenfor
planlagt(elektiv)kirurgi, men hertil kommer også et stort
antal akutte operationer som udgør ca. 30%.

genoptræne og få fuld bevægelighed igen på rekordtid.
Tidligere var man indlagt op til 12 dage. Den korte indlæggelsestid, betyder at der nu kun er brug for 24 senge
på afsnittet og 4 senge i dagkirurgien.

6 operationsstuer er i gang. Og fordelt på ugens fem
hverdage opereres der op til 100 patienter på Farsø Sygehus ortopædkirurgiske afdeling om ugen, heraf er de ca.
30 akutte – altså ikke planlagte operationer. På årsbasis
udgør det samlede antal operationer på Farsø Sygehus
over 4.000 operationer.

Farsø Sygehus har en meget vigtig ”niche-funktion” i det
nordjyske sygehusvæsen, som sikrer, at der også efter
2020, når det nye super-sygehus i Aalborg står færdigt,
er stor brug for kapaciteten i Farsø. Og det skyldes ikke
mindst at man har været på forkant af den ønskede udvikling i Farsø. Farsø Sygehus har så gode resultater og så
højt kvalificerede kræfter, at både patienter og speciallæger foretrækker specialsygehuset i Vesthimmerland.

Operationerne er fordelt på hofte, knæ, skulder, albue og
senest også håndkirurgi.
Fælles for alle operationer- hvad enten de er planlagte
eller akutte er, at patienterne udskrives 1-2 dage efter
operationen – eller sågar samme dag, med det formål, at

-I modsætning til andre sygehuse er det muligt for os at
få de speciallæger vi ønsker, fortæller ledende overlæge
Poul Hedevang Christensen.

Her ses ledende overlæge på ortopædkirurgisk afdeling Poul Hedevang Christensen i en af sygehusets 6 operationsstuer. Billedet
er fra Åbent Hus arrangementet i 2017, hvor Poul Hedevang fortæller hvordan en hofteoperation foregår.
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Det skyldes ikke mindst den professionalitet vi har her i
Farsø, de topmoderne faciliteter og det forskningsmiljø
som er tilknyttet ortopædkirurgien i Farsø. 60% af al
forskning indenfor ortopædkirurgi i Nordjylland foregår rent faktisk i Farsø og det giver et godt grundlag for,
at Farsø Sygehus også i fremtiden vil spille en betydelig
rolle i det nordjyske sygehusvæsen, siger overlægen, der
påpeger at det tiltrækker yngre læger.

uger, som begge ligger indenfor behandlingsgarantiens
rammer. Derved sikres større nærhed i behandlingen,
og samtidig er det en stor økonomisk fordel for Region
Nordjylland.
Der opereres også patienter fra andre dele af landet på
Farsø Sygehus.

Da den 6. operationsstue blev indviet og de 15 ny-indrettede ambulatorie faciliteter blev taget i brug i 2017, faldt
de sidste forhold helt på plads til at udnytte faciliteter og
specialpersonale på Farsø Sygehus fuldt ud.

Antal

2016

2017

Operationer ialt

3868

4000

-Når rammerne og faciliteterne er i orden som her på
Farsø Sygehus, så kan man også begynde at tale om synergieffekt, siger Poul Hedevang Christensen, og hentyder til de økonomiske fordele ved at optimere ressourcerne uden at gå på kompromis med kvaliteten og ”Det
Aktive Patientforløb”.

Hofte/Knæ

1100

1200		

Skulder/Albue

1300

1200

Det betyder også at vi har mulighed for at behandle
nordjyderne i egen region og dermed nedbringe ventelisten på især hofte- og knæoperationer. Den ligger på
Farsø Sygehus allerede meget flot med 2-3 ugers ventetid på forundersøgelse og herefter operation indenfor 4
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Antal ambulatorie konsultationer årligt ca. 16.000

Banebrydende røntgenudstyr
på Ortopædkirurgiske afdeling

Som en vigtig del af den kvalitative behandling på Ortopædkirurgiske afdeling på Farsø Sygehus hører naturligvis også udstyret.
De 6 operationsstuer - med tilhørende udstyr, er naturligvis noget af det bedste der findes. Men det gælder
også det billeddiagnostiske afsnit på Farsø Sygehus med
røntgen, CT og ultralyd. Afdelingen har 3 røntgen rum
hvor der udføres konventionelle røntgenundersøgelser,
thorax og knogleundersøgelser, samt en CT skanner og
en ultralydsskanner.
Et røntgenapparat har dog en helt særlig betydning for
de ortopædkirurgiske specialer på Farsø Sygehus, nemlig et 3D røntgenapparat, hvor to robotstyrede kameraer
tager to billeder på samme tid.
Har en knæ-, hofte-, eller skulderprotese rykket sig overeller under 2 millimeter kan de tredimensionelle billeder

være med tíl at afgøre, om en patients protese holder i
kort eller lang tid.
-Røntgenudstyret er banebrydende og en gevinst for
patienter og sygehuset, siger overlæge og medlem af
ortopædkirurgisk forskningsenhed på Farsø Sygehus,
Mogens Berg Laursen, der tilføjer at kun få andre ortopædkirurgiske afdelinger i Europa råder over det samme
udstyr.
Apparaturet giver mere præcise målinger og nedsætter
samtidig risikoen for strålingsbelastning for patienterne.
Ortopædkirurgien i Farsø og Mogens Berg Laursen har
i mange år forsket i protese-fiksation. Som et led i udviklingen - og for at få sparringspartnere i forhold til
yderligere kvalitetsudvikling, har den ortopædkirurgiske
forskningsenhed og røntgenafdelingen i Farsø -på flere
områder, indgået samarbejde med brugere og forskere
rundt omkring i Europa.

Her ses personale og samarbejdspartner ved det avancerede 3D- røntgenudstyr i Farsø. Fra venstre ses afdelingsradiograf Monica
Mejer, Mogens Ravn fra Nordisk Røntgenteknik, røntgensygeplejerske og superbruger af udstyret Annette Lauritsen, røntgensygeplejerske og superbruger Pia Johansen, oversygeplejerske på røntgenafdelingen Annamarie Sparre og overlæge på ortopædkirurgisk afdeling Mogens Berg Laursen, der ligeledes er medlem af forskningsenheden på Farsø Sygehus.
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Fremmer patienters
funktions- og handlekraft

Fysio- og Ergoterapiafdelingen på Farsø Sygehus er under ledelse af den samlede Fysio- og Ergoterapiafdeling
Aalborg Universitetshospital.
Afdelingen varetager undersøgelse, udredning, behandling, vejledning samt specialiseret genoptræning af hhv.
indlagte og ambulante patienter i tæt tværfagligt samarbejde med de øvrige kliniske specialer på Aalborg Universitetshospital – og i særdeleshed ortopædkirurgien på
Farsø Sygehus samt øvrige sygehuse og privathospitaler.
-Vi har ligeledes et tæt tværsektorielt samarbejde med
vore kolleger i kommunerne, siger ledende terapeut
Christine Nørgaard.
Afdelingen i Farsø består af 13 fysioterapeuter, 5 ergoterapeuter, samt 1 social- og sundhedsassistent som arbejder i 5 teams fordelt på
1: skulder/albue
2: hofte/knæ
3: bækken/ryg/fod/ankel, håndled/hånd, fingre
4: ryg/nakke og
5: som en del af det palliative team på Farsø Sygehus.
De tre førstnævnte team varetager fysioterapeutisk
undersøgelse, udredning og behandling af indlagte og
ambulante patienter indenfor hvert sit felt. Det samme
gælder fysioterapeutisk forundersøgelse og diagnosticering i det lægelige skulderambulatorium af patienter
med smerter i skulder/albue uden forudgående traume.
For alle tre områder gælder det også ergoterapeutisk vej-

Personalet på Fysio- og Ergoterapiafdelingen på Farsø Sygehus
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ledning i forhold til daglig levevis samt vurdering af- og
instruktion i brug af hjælpemidler.
-Formålet er at fremme patientens funktionsevne og
handlekraft, lyder der videre fra Christine Nørgaard.
Behandlingen foregår både individuelt og på hold. I genoptræningen lægges der vægt på patientens egen aktive
deltagelse. Genoptræningen tilrettelægges og koordineres i tæt samarbejde med patient, pårørende samt andre
relevante faggrupper i og uden for sygehuset. Som en del
af dette forløb indgår også afprøvning og tilpasning af
hjælpemidler som kompensation for nedsat funktion.
Ryg teamet varetager fysioterapeutisk undersøgelse, udredning og behandling af henviste patienter fra Reumatologisk
afdeling med henblik på tværfaglig udredning af patienter
med smerter i ryg og nakke. Herudover også ergoterapeutisk vejledning i forhold til daglig levevis og erhverv.
Som en del af det palliative team foretages fysioterapeutisk undersøgelse, behandling og vejledning af patienter
indlagt på Palliativ afdeling i Farsø. For de ambulante palliative patienters vedkommende tager en fysioterapeut
på hjemmebesøg. Herunder hører også ergoterapeutisk
vejledning i forhold til daglig levevis samt vurdering afog instruktion i brug af hjælpemidler.
Fysio- og Ergoterapiafdelingen på Farsø Sygehus står
desuden for den kliniske undervisning af fysioterapeutstuderende fra UCN Aalborg.

Farsø Sygehus
”slår stort brød op”

På Farsø Sygehus forstår man at udnytte matriklen fuldt
ud. I maj 2017 ”slog man det store brød op” med et nyt
bageri i det tidligere sygehuskøkken i Farsø. Et køkken
der i Sygehus Himmerland tiden blev nedlagt som patientkøkken.
Sygehuskøkkenet er bygget om og har fået installeret
store bageovne, æltekar og udrullerbord, for nu skal der
for alvor gang i brød- og kagebageriet i Farsø. Bageriet
leverer brød og kager til alle Aalborg Universitetshospitals filialer – udover Farsø er det Hobro samt Nord og
Syd i Aalborg.
Formålet med eget bageri er at brødproduktionen gøres
bedre, billigere og mere bæredygtig – og ikke mindst så
skal lunt, hjemmebagt brød vække patienternes appetit.
Cheføkonoma på Aalborg Universitetshospital Pernille
Nørbak fortæller:
- Vi har hidtil fået en del af vores brødbehov dækket ved
hjælp af leverancer fra vore lokale bagere og ved hjælp
af bake-off produkter. Nu bager vi næsten alt selv, og det
betyder vi får brød af en bedre kvalitet, og da vi vil bruge
flere økologiske produkter får vi også en mere bæredygtig produktion. Vi laver ikke brød, som bagerier normalt
laver det – vi bager brød, som var det bagt derhjemme.
Det stiller krav til produktionen, men heldigvis har vi en
dygtig bager, der sammen med vore ernæringsassistenter sørger for, at der bliver lavet godt og velsmagende
brød, der vækker patienternes appetit. For det at spise
godt er nemlig en vigtig del af patienternes bestræbelser
på at komme over sygdom.
Bagermester Ole Stig leverer sammen med sine fem kollegaer dagligt 90 brød og 300 boller foruden 45 kg kage
om ugen til de fornævnte sygehusmatrikler.

Aalborg Universitetshospital eget bageri, indrettet i det tidligere sygehuskøkken i Farsø har til formål at bage hjemmebagt
brød, der skal skærpe patienternes appetit. Billedet er fra indvielsen i 2017, hvor personalet var de første til at smage på det
gode brød.

Ole Stig fortæller, at det også er bageriets opgave at produktudvikle de helt rigtige brødtyper til de forskellige
patientgrupper. Nogle har brug for stort proteinindhold,
mens småt-spisende skal have brød der er let fordøjeligt.
Og så er der også allergener at tage hensyn til, såsom gluten og laktose.
Den måde bagningen foregår på er at dej, hævning, gærstop og nedkøling foregår i bageriet i Farsø. Herefter
bliver brød og kager som bake-off bragt ud til sygehusafdelingerne, hvor det bages færdigt. Det er madleverancebilen med de varme retter, der sørger for at bringe
brød og kager ud til afdelingerne.
-Bilen kører alligevel, så der er ikke ekstra transport ved
at bageriet ligger i Farsø, fortæller Ole Stig. Og med den
nye teknik, som de to gærstopskabe sørger for, er det slut
med at lave dejen om natten. Det gøres indenfor normal
arbejdstid, så klarer skabene resten med hævning, gærstop og nedkøling.
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En særlig korpsånd
og positiv indstilling

Der er 281 ansatte med tilknytning til funktionerne på
Farsø Sygehus.
Det går i dag rigtig godt på Farsø Sygehus – takket være
det særdeles dygtige personale og den udprægede korpsånd, som præger stedet - og som altid har været der.
For Farsø Sygehus har ofte været udsat for ændringer,
men bl.a. takket et meget dygtigt og ansvarsbevidst personale har sygehuset hver gang rejst sig igen.
Det skyldes ikke mindst personalet, men også en positiv
indstilling i ledelsen for Universitetshospitalet i Aalborg.
Herfra er man meget anerkendende overfor personalet
i Farsø og fremhæver den høje faglighed på sygehuset,
personalets engagement og evne til at tænke på tværs, og
ikke mindst den store patienttilfredshed.
Og anerkendelsen er gensidig, for ved indvielsen af den
6. operationsstue i 2017 lød det fra afsnitsledende sygeplejerske på Ortopædkirurgisk afdeling Inge-Merethe
Valsted: -En stor tak til hospitalsledelsen og vores klinikledelse for hele tiden at bakke os op i tanken om at
udnytte de fysiske rammer her i Farsø.
Også fra Støtteforeningen lyder der rosende ord: Når
Farsø Sygehus står så stærkt, skyldes det i høj grad også

det dygtige og venlige personale. Hele atmosfæren på
sygehuset er præget af korpsånd og venlighed, og dertil kommer stor faglig kompetence. I Støtteforeningen
modtager vi meget positive meldinger fra tilfredse patienter. Vi skynder os altid at sende dem videre, for det
er rettelig personalet, der bør takkes og roses, lød det fra
Støtteforeningens formand Chr. Bach Iversen i 2016 da
sygehuset modtog Patienternes Pris.
Da Hjertelæge Keld Sørensen i starten af 2016 vendte tilbage til Farsø Sygehus efter 35 år, sagde han: Jeg har allerede hilst på en del af de medarbejdere, som også var her
på sygehuset dengang. De er ganske vist i andre stillinger
i dag, men jeg synes det er meget sjovt, og viser at Farsø
Sygehus er en god arbejdsplads, som medarbejderne
holder ved. Jeg er også stadig på julekort med nogle af
lægerne fra dengang, og det viser at det er en hel særlig
arbejdsplads.
Der arbejdes også på at kommende medarbejdere får
korpsånden ind. Det sker bl.a. ved at få medicinstuderende i praktikforløb samt et øget fokus på forskningsmulighederne på sygehuset.
Lige nu er der sygeplejestuderende på sygehuset, som
forhåbentlig ser Farsø Sygehus som en kommende arbejdsplads.

Afsnitsledende sygeplejerske på Ortopædkirurgisk afdeling
Inge-Merethe Valsted
fremhæver igen og igen
den særlige kvalitet ved
personalet på Farsø
Sygehus, som omfatter
engagement, kvalitet og
at arbejde på tværs af
faggrupper. Her er det
ved indvielsen af den
6. operationsstue i juni
2017. Selv har hun været
ansat på Farsø Sygehus
siden 1981. Mange af
hendes kollegaer har
også høj anncinnitet,
som vidner om en helt
særlig arbejdsplads.
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I november 2016 modtog Ortopædkirurgien på Farsø Sygehus ”Patienternes Pris 2016”. Gitte Zypthen- Adeler, afsnitsledende sygeplejerske på sengeafsnit O4 modtog hæderen på vegne af ortopædkirurgien og hele Farsø Sygehus. For overrækkelsen af hæderen
stod regionrådsformand Ulla Astman.

Patienter giver

Farsø Sygehus topkarakter

16. november 2016 modtog Farsø Sygehus Ortopædkirurgiske afdeling den prestigefyldte nordjyske patienttilfredshedspris.
Det var formand for Patientindragelsesudvalget i Region Nordjylland: Jens Ibsen og Regionrådsformand Ulla
Astman, der kom til Farsø for at overrække Patienternes
Pris 2016.
I begrundelsen fra patienterne lød det: - Det hele hænger
sammen, der er ingen ventetid, informationsniveauet er
højt, personalet taler så man kan forstå det. I det hele
taget er det sammenhængende patientforløb i højsædet,
og det bliver håndteret af et kompetent og engageret
personale der udståler stor professionalisme.
-Det er kronen på værket, når vores kerneopgave – patienterne, synes, at vi gør det rigtig godt. Det kan vi kun
være glade og stolte over. Prisen er et tegn på, at vi lever
op til patienternes forventninger, og det kan bruges til
at bevare gejsten blandt personalet i en presset hverdag,
siger Gitte Zypthen- Adeler, afsnitsledende sygeplejerske
på sengeafsnit O4.
Ulla Astmann (Ved uddelingen af Patienternes pris
2016): Sammenhold, fællesskab, højt til loftet, humor,

godt humør, høj faglighed og vægt på de gode udviklingsmuligheder. I er hurtige til at indføre nye rutiner. I
er hurtige til at omstille jer når I finder ud af noget der er
mere hensigtsmæssigt at gøre end det man nu plejer at
gøre. Ellers kan han jo være svær at få ud af vagten ”ham
der Plejer”. Men I vil gerne udvikle jeres arbejdsplads, I
tager den alvorligt og I er glade for den. Det synes jeg
er super!. I har samarbejde på tværs af faggrupper. Man
bakker hinanden op her på stedet, og man skeler ikke
lige til hvem der er hvem, når man har brug for en ekstra hånd. Vi hører så mange anerkendende ord om alle
afdelinger på sygehuset, og om den venlighed og hjælpsomhed, man som patient og pårørende møder hos alle,
der arbejder her.
Det var i øvrigt langt fra første gang patienterne anerkender Farsø Sygehus og dets personale. Det er sket nogle gange før (i 2007, 2009 og 2011) i en landsdækkende
patienttilfredshedsundersøgelse blandt samtlige sygehus
i Danmark, hvor sygehuset målt på flere parametre ifølge
patienterne har fået topkarakter.
Det skal også nævnes at Farsø Sygehus har modtaget op
til flere testametariske gaver fra taknemmelige patienter.
Beløb som er blevet brugt til gavn for både personale og
patienter.
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Tak for opbakningen
– så vi kan hjælpe

Der er rigtig mange i Vesthimmerland – ja i hele Nordjylland som følger med i, hvad der sker på Farsø Sygehus.
Det gælder i høj grad også de mange medlemmer af sygehusets støtteforening og foreningens bestyrelse.
Støtteforeningen for Vesthimmerlands Sygehus i Farsø
arbejder for at fastholde og videreudvikle Farsø sygehus,
som et højt kvalificeret sygehus til glæde for lokalområdet og det samlede sundhedstilbud i Nordjylland.
Takket være en stærk opbakning fra borgere og virksomheder kan Støtteforeningen med vægt tale Farsø Sygehus´ sag og hvert år bidrage til gode aktiviteter og apparater på Farsø Sygehus.

Alt dette er kun muligt, når Støtteforeningen har mange
medlemmer.
Så derfor: meld dig/jer ind i Støtteforeningen og vær
med til at styrke Vesthimmerlands Sygehus

"Du kan indmelde dig

som medlem af
støtteforeningen på
stoetfarsoesygehus.dk

"

Støtteforeningens bestyrelse anno 2017/18: Fra venstre Lillian Frimor, Kirsten Moesgaard, Jesper Holm Jespersen, Anna Marie
Dahm Jørgensen, Gert Hosbond, Karin Simensen, Christian Bach Iversen, Lis Kristensen, Rete Kyø, Birthe Finnerup og Christian
Rode
22

Historik

1997:
- Operationer af hofter starter på
		 Farsø Sygehus

- Nyt banebrydende 3D røngtenudstyr til
		 kontrol af proteser tages i brug

2004:
- Farsø Sygehus og Hobro Sygehus bliver
		 til Sygehus Himmerland

2013:

2006:
- Støttemarch for Farsø Sygehus og
		 efterfølgende orienteringsmøde
2007:

- Ortopædkirurgisk Klinik starter
- 13.000 underskrifter til bevarelse af
		 sygehuset i Farsø
- Farsø Sygehus kåres som Danmarks
		 Bedste Sygehus ifølge Patienterne
- Sygehusplan lægger op til lukning af
		 Farsø Sygehus
- Personale strejker mod lukning af
		sygehuset
______
Historik: 2008 - 2018:
2008:

- Rehabilitering flyttes til Hobro Sygehus
- Rapport anbefaler udvidelse af Farsø
		Sygehus
2009:
- Farsø Sygehus modtager Erhvervsprisen
		 2009 af Farsø Erhvervsråd
- Der gennemføres optog gennem byen
		 med start fra sygehuset. Derefter offent		 lig debatøde med politikere og 400
		 deltagere i Dr. Ingrid Hallerne arrangeret
		 af Støtteforeningen
- Farsø Sygehus scorer 97% i patient		tilfredshedsanalysen
2010:

		
		
		
-

Bygningsudvidelse Diagnostisk Center
Etablering af 3 nye forberedelsesstuer og
sterilcentral i Ortopædkirurgisk afd. Der
er på dette tidpunkt 4 operationsstuer.
Rygambulatorie og Palliation flytter til
afd. R
Ny CT scanner tages i brug
Diagnostisk Center tages i brug

- 6 medicinske senge nedlægges
- 20 medicinske senge flyttes til Hobro
- Åbent Hus på Sygehuset

2014:
- Protester imod ”Perspektiver for
		 fremtidig drift af Sygehus Himmerland”
- 15.763 underskrifter til bevarelse af Farsø
		Sygehus
- Regionsrådet nedlægger ”Sygehus
		Himmerland”
- Farsø Sygehus bliver tilknyttet Aalborg
		Universitetshospital
2015:

		

5. operationsstue indvies
Diabeteslæge starter
DVT – klinik åbner
Åbningstiden på skadestuen skæres ned
fra døgnåbent til 8-22

2016:
- Patienternes Pris til Ortopædkirurgisk
		Klinik
- Kardiologi genoptaget
- Støtteforeningen har 25 års jubilæum
2017:

- Åbent Hus på Sygehuset
- Nyt speciale Håndkirurgi
- Bageri indvies i tidligere sygehuskøkken.
		 Lev. til Aalborg Universitetshospitals
		afdelinger.
- Aktiviteten i Diabetes ambulatoriet øges
- 6. operationsstue tages i brug
- Diagnostisk Center Medicinerhuset
		 Aalborg Syd flytter til Farsø
- Aktiviteten i Rheumatologisk
		 ambulatorium udvides
- Nyt speciale Hæmatologi
		(blodsygdomme)
2018:

- Nyt speciale Lungesygdomme
- Nyt speciale Rheumatologi

2011:

- Palliativ afdeling tages i brug
- Farsø scorer 98% tilfredshed i patient		tilfredshedsanalyse
2012:

- Medicinsk Dagsafsnit indvies
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Farsø Sygehus
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