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Kronprinsessen indviede nyt akutcenter i Viborg

Trods regn og gråvejr var der 
glans og glæde, da H.K.H. 
Kronprinsessen mandag klippede 
snoren til det nye akutcenter på 
RH Viborg.
- Med det nye akutcenter - og 
130 års sundhedsfaglig erfaring - 
står RH Viborg i dag stærkt som 
ét af Region Midtjyllands fem 
akuthospitaler, der sikrer hurtig 
og kompetent hjælp til vores 
akutte patienter, konstaterede re-
gionsrådsformand Anders Kühnau 
i sin tale.
Hospitalsdirektør Thomas Balle 
Kristensen rettede en stor tak til 
de mange medarbejdere, som før, 

under og efter indflytningen har 
brugt mange timer og kræfter på 
at forberede sig til nye arbejds-
gange og indflytningen i de nye 
rammer.
- For patienterne betyder det nye 
akutcenter endnu bedre ram-
mer om deres undersøgelser 
og behandling. Det betyder, at 
vi kan planlægge endnu bedre 
forløb, hvor patienterne vil opleve 
at være i centrum og få god 
behandling hurtigt og effektivt, 
fortsatte hospitalsdirektøren.

Også projektchef Jeppe Juul 
Hansen satte ord på vejen fra de 
oprindelige visioner til det fær-
dige byggeri: 
- Tusind tak til jer alle for at tage 
medansvar og sikre, at vi i dag 
står med et hospital, som lever 
op til de behov, I har været med 
til at definere og beskrive. Det 
er jer, der har fortalt os, hvordan 
flotte ord om øget effektivitet, 
patienten i centrum, samarbejde 
på tværs og helende arkitektur 
kan se ud i en hospitalsvirkelig-
hed.
Efter taler og snoreklip fik 
Kronprinsessen anledning til at 
se nærmere på en del af de nye 
rammer under en guidet rund-
visning. Her stod blandt andet 
Akutafdelingens personale klar til 
at demonstrere arbejdsgangene i 
de nye traumestuer. 

Læs mere og se billeder fra dagen 
på hjemmesiden.

http://www.hospitalsbyggeri-viborg.rm.dk/nyheder/nyheder/2019/h.k.h.-kronprinsessen-indviede-nyt-akutcenter-i-viborg/
http://www.hospitalsbyggeri-viborg.rm.dk/nyheder/nyheder/2019/h.k.h.-kronprinsessen-indviede-nyt-akutcenter-i-viborg/
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Regionsråd bakker op om visiterede akutte patienter på RH Silkeborg
Tirsdag denne uge udsendte regi-
onsrådsformand Anders Kühnau 
en pressemeddelelse om akutte 
patienter på RH Silkeborg. Regi-
onsrådet har i øjeblikket Sund-
hedsstyrelsens nye akutanbefa-
linger i høring, og regionsrådet er 
bekymret for, at en af anbefalin-
gerne kan ende med at forhindre 
RH Silkeborg i at modtage en stor 
gruppe akutte visiterede medicin-
ske patienter.
- Forud for regionsrådets behand-
ling af de nye akutanbefalinger 

har vi fra HE Midt givet input til 
drøftelsen, forklarer Thomas Balle 
Kristensen, hospitalsdirektør ved 
HE Midt.

I pressemeddelelsen skriver 
regionsrådsformanden 
blandt andet:
Sundhedsstyrelsen har sendt nye 
anbefalinger for en sammenhæn-
gende indsats på akutområdet i 
høring hos blandt andre Region 
Midtjylland. Regionen er enig 
med Sundhedsstyrelsen i, at der 
bør være klare retningslinjer for, 
hvilke patienter der skal indlæg-
ges, og hvor de skal behandles. 
- Det er godt og helt i tråd med 
den måde, vi ønsker at gøre 
tingene på, siger regionsrådsfor-
mand Anders Kühnau (S). 

Men sammen med det øvrige 
regionsråd er regionsrådsforman-
den bekymret over, at Sundheds-
styrelsen i sin anbefaling nummer 
20 i udkastet skriver, at "der kun 
undtagelsesvist, og kun for visi-
terede patientgrupper til fagligt 
velbegrundede funktioner som 
for eksempel opblussen af kendt 
kronisk sygdom kan modtages 
patienter akut på specialsyge-
huse".
- Vi er bekymrede, fordi vi ønsker 
at RH Silkeborg også fremover 
skal kunne modtage akut syge, 
visiterede medicinske patienter, 
som det sker i dag, siger Anders 
Kühnau.

Læs hele pressemeddelelsen på 
Region Midtjyllands hjemmeside.

Trygge rammer og effektiv drift til Dagkirurgi
Patienterne skal føle sig ventede, 
velkomne og i trygge rammer, når 
de ankommer til den nye Dagki-
rurgi på RH Viborg. Det er grund-
tanken bag de nye, specialdesig-
nede rammer, som klinikken tager 
i brug i slutningen af december.
- Vi glæder os utroligt meget til 
at flytte i lokaler, som er skræd-
dersyet til netop dagkirurgi. Hvor 
patienterne kan blive modtaget, 
hvile ud og blive udskrevet igen 
fra det samme område og opleve 

en sammenhæng og tryghed i 
hele forløbet, fortæller afdelings-
sygeplejerske Ann Herling.
Med indflytningen i det nye akut-
center, får Dagkirurgi samtidig 
bedre mulighed for at samle per-
sonalet og planlægge endnu mere 
strømlinede og effektive forløb for 
de dagkirurgiske patienter.
- Flytningen af Dagkirurgi er et 
godt eksempel på, at det nye 
akutcenter er skræddersyet til 
nutidens og fremtidens behand-

linger. Her har vi indrettet os, så 
vi kan tage imod de stadigt flere 
kirurgiske patienter, som kan be-
handles samme dag og give dem 
en optimal behandling – samtidig 
med at vi undgår unødig spildtid 
for personalet, siger lægefaglig 
direktør Claus Brøckner Nielsen. 
For få år siden blev langt hoved-
parten af hospitalets patienter 
indlagt efter operation – i dag er 
ambitionen, at op mod 80 pro-
cent af operationerne gennem-
føres som dagkirurgiske indgreb, 
hvor patienten allerede samme 
dag bliver udskrevet og kan tage 
hjem i egne, trygge rammer. 
Selve flytningen finder sted i uge 
51, og den 23. december tager 
Dagkirurgi så imod første patient 
i de nye lokaler. 

Læs mere om flytningen og de 
nye rammer på hjemmesiden.

https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/nyheder-2019/december-19/region-onsker-fortsat-at-behandle-akut-syge-visterede-medicinske-patienter-pa-regionshospitalet-silkeborg/
https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/nyheder-2019/december-19/region-onsker-fortsat-at-behandle-akut-syge-visterede-medicinske-patienter-pa-regionshospitalet-silkeborg/
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2019/trygge-rammer-og-effektiv-drift-til-dagkirurgi/
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2019/trygge-rammer-og-effektiv-drift-til-dagkirurgi/
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I Silkeborg er de Danmarks bedste til at behandle patienter med leddegigt
En tidlig indsats og et klart defi-
neret forløbsprogram for nydiag-
nosticerede leddegigtpatienter 
og en konsekvent indberetning af 
kvalitetsdata til den kliniske da-
tabase DANBIO er to væsentlige 
årsager til, at Klinik for Gigt- og-
Bindevævssygdomme på Diag-
nostisk Center på RH Silkeborg 
igen i år placerer sig som landets 
bedste til behandling af patienter 
med gigtsygdomme. Det skriver 
Dagens Medicin.

Hurtig og velfungerende 
indsats
Hurtig afklaring og en velfunge-
rende indsats i den tidlige fase 

af leddegigtsygdommen har i en 
årrække været højt prioriteret på 
klinikken. Siden 2013 har klinik-
ken haft et tilbud til områdets 
praktiserende læger om, at de 
kan henvise patienter med smer-
tefulde led i hænder eller fødder, 
og patienterne vil inden for få 
dage få en vurdering på klinikken 
af, om der er tale om leddegigt. 
Røntgen, radiologisk beskrivelse 
af røntgenbilledet samt undersø-
gelse hos en reumatolog udføres 
samme dag. Den hurtige diagno-
se giver klinikken mulighed for at 
sætte hurtigt og effektivt ind med 
behandling af de nydiagnostice-
rede patienter. I forløbsprogram-

met indgår der desuden informa-
tions- og livsstilssamtaler hos en 
sygeplejerske og screening for 
følgesygdomme som knogleskør-
hed og risikofaktorer for hjerte-
kar-sygdomme.

Læs mere på hjemmesiden om, 
hvad klinikken har opnået med en 
mere systematisk indberetning i 
databasen.

Julemusik og juleandagter på HE Midt
Torsdag den 19. december synger 
Viborg Domkirkes kor julen ind på 
RH Viborg.
Patienter, pårørende og personale 
er velkomne, når Viborg Dom-
kantori den 19. december synger 
julen ind på RH Viborg. Ligesom 
tidligere år vil koret – under 
ledelse af domorganist Ejner 
Nielsen – gå rundt til forskellige 
afdelinger for at synge julesange 
og –salmer.

Koret synger på følgende 
etager og afdelinger:
• klokken 18.30: etage 13 ved 

dagligstuen
• klokken 18.45: etage 10 ved 

dagligstuen
• klokken 19.00: etage 9 ved 

dagligstuen
• klokken 19.15: etage 7 i glas-

gangen mellem gammel og 
ny bygning

• klokken 19.30: etage 6 Hjer-
teafsnit ved patientopholds-
stuen

Køkkenet sender denne aften 
ekstra brød ud til afdelingerne, så 
alle har mulighed for at invitere 
patienter og pårørende på aften-
kaffe.

Øvrige arrangementer på HE 
Midt i forbindelse med julen:

RH Silkeborg: Juleandagt den 
24. december klokken 10.15 på 
Medicinsk Afsnit 2 og klokken 
11.00 på Intensiv.

RH Skive: Julegudstjeneste den 
18. december klokken 19.00 på 
Sengeafsnit 12.

RH Viborg: Juleandagt den 23. 
december klokken 14 i Atrium-
gården. Her vil præsterne læse 
juleevangeliet op og stå for fæl-
lessang og julesange sunget af et 
mandekor. 

Hammel Neurocenter: Stjer-
nestunder i afsnit for Børn og 
Unge den 18. december klokken 
14.30 med juleknas, hygge og 
efterfølgende julesang og julefor-
tælling. Klokken 16.00 afholder 
hospitalspræsten julegudstjene-
ste i kantinen.

På alle fire matrikler er arrange-
menterne for patienter, pårørende 
og personale.

RH Lemvig: Hver mandag og 
fredag i december er der mor-
gensang på torvet for patienter 
og personale, hvor der synges 
julesange.

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2019/i-silkeborg-er-de-bedst-til-at-behandle-patienter-med-leddegigt/
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2019/i-silkeborg-er-de-bedst-til-at-behandle-patienter-med-leddegigt/
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2019/i-silkeborg-er-de-bedst-til-at-behandle-patienter-med-leddegigt/
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2019/i-silkeborg-er-de-bedst-til-at-behandle-patienter-med-leddegigt/
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Tag på Folkeuniversitetet med rabat

Medarbejdere i Region Midtjyl-
land kan i løbet af vinter og forår 
deltage i kurser på Folkeuniversi-
tetet til nedsat pris.

Tilmelding til kurserne med rabat 
begyndte onsdag den 11. decem-
ber. 

Se kataloget over kurser.

Ansatte i Region Midtjylland kan 
tilmelde sig et hold til 25 procent 
af prisen på Folkeuniversitet i 
Aarhus, Herning eller Emdrup. 
Region Midtjylland betaler de 
resterende 75 procent af hold-
prisen. Rabatten trækkes fra ved 
tilmeldingen.

Sådan gør du 
• Gå ind på Folkeuniversitets 

hjemmeside www.fuau.dk
• Vælg menupunktet "Special-

aftaler" nederst på siden
• Skriv adgangskoden "RM"

Udvælg et kursus og gennemfør 
tilmeldingsproceduren. Du er 
først tilmeldt, når du har modta-
get din billet via mail.

https://www.rm.dk/siteassets/om-os/organisation/koncern-hr/2.-personalegoder/folkeuniversitet/region-midtjyllands-fu-program_f20.pdf
www.fuau.dk

