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Her er du ventet og velkommen! Den 
oplevelse skal du som patient me-
get gerne få, når du træder ind i 

Regionshospitalet Viborgs nye akutcenter. 
I den nye forhal bliver du mødt af luftige, 
lyse rammer. I Akutafdelingen tager et 
team af specialuddannede læger og syge-
plejersker imod de akutte patienter, og på 
sengeafsnittene har vi indrettet ensengs-
stuer med plads til både pårørende og pri-
vatliv. 

Patienterne er på alle måder kommet i cen-
trum i hospitalets nye akutcenter. Her kan 
vi blandt andet langt bedre planlægge en 
hverdag med effektive patientforløb uden 
spildtid for patienter og medarbejdere og 
med tæt samarbejde på tværs af både fag-
grupper og specialer – så du som patient 
hurtigere kan få den rette behandling.

Samtidig ved vi, at nutidens behandling ikke 
nødvendigvis er fremtidens. Derfor har vi 
bygget, så vi hurtigt kan tilpasse os nye be-
hov og muligheder – og vi gør os hver dag 
umage med at uddanne fremtidige kolleger 
og forske i behandling og patientforløb, så 
vi også fremover kan give patienterne den 
bedste behandling.

Det nye akutcenter på Regionshospitalet 
Viborg er på alle måder et kæmpe løft for 
patienterne – og for Regionshospitalet Vi-
borg, som med sine nu 120.000 kvadratme-
ter har et godt grundlag for de kommende 
års udvikling som et stort akuthospital.

I pjecen her kan du læse mere om gevin-
sterne ved de nye rammer. God læselyst – 
og tillykke med vores nye akuthospital!

Venlig hilsen Hospitalsledelsen

Hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen

Sygeplejefaglig direktør Mette Fjord Nielsen

Lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen

Velkommen til fremtidens akuthospital
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Patienten er i centrum i Regionsho-
spitalet Viborgs nye akutcenter. Det 
25.500 kvadratmeter store akutcen-

ter er bygget til at tage sig af både akutte 
patienter og patienter med planlagt tid til 
undersøgelse, behandling eller operation 
og give dem den bedste behandling både 
nu og i fremtiden.

Samtidig skal de nye rammer være med til at 
sikre bedre vilkår for både patienter, pårø-
rende og personale på de i alt otte afdelinger, 
som helt eller delvist er flyttet ind det nye 
akutcenter.

Den nye bygning indeholder blandt andet 
ny akutafdeling, operationsstuer, skopi-kli-

nik til kikkertundersøgelser, nye røntgen- og 
skanningslokaler og nye sengeafsnit med 
ensengsstuer med eget bad og toilet. Indret-
ningen og placeringen af de forskellige funk-
tioner gør det nemmere for personalet at 
samarbejde på tværs af fagligheder og der-
med give patienterne en hurtig, effektiv og 
kvalificeret behandling.

Med det nye akutcenter har hospitalet sam-
tidig fået ny hovedindgang og en flot, ny for-
hal, der med sine lyse og luftige rammer by-
der både patienter og pårørende velkommen. 
Forhallen er lavet som et åbent rum i tre eta-
ger og rummer alt fra reception til kiosk, for-
skellige venteområder og skiftende kunstud-
stillinger.

Et byggeri med  
fokus på patienterne
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Byggeri for 1,16 milliarder kroner

Det nye akutcenter er en del af det omfattende kva-
litetsfondsbyggeri ved Regionshospitalet Viborg. 
Byggeriet indeholder:
• Nyt akutcenter
• Nyt Vestdansk Center for
• Rygmarvsskade
• Ny Patologi
• Nye klinikker og sengeafsnit
• Nyt p-hus med 680 parkeringspladser
• Ombygning af eksisterende hospital
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I Viborg er det nye akutcenter indrettet 
med ensengsstuer med eget bad og to-
ilet. For patienten betyder indlæggelse 

på ensengsstue bedre plads til fortrolighed 
med læger og sygeplejersker, og samtidig 
kan personalet skrive journal på stuen, så 
patienten har mulighed for at følge med og 
stille spørgsmål i situationen. Den øgede ro 
og fortrolighed er samtidig med til at løfte 
patientsikkerheden under indlæggelse. 

”For patienterne betyder overgangen til en-
sengsstuer samtidig bedre mulighed for en 
god og helende nattesøvn og plads til de på-
rørende – og begge dele kan have stor betyd-
ning, når man er svækket af sygdom eller skal 
komme sig efter operation,” siger sygepleje-
faglig direktør Mette Fjord Nielsen.

De nye sengeafsnit er indrettet på akutcen-
trets øverste to etager, hvor Hjerteafsnit, 

Karkirurgisk Afsnit og Mavekirurgisk Afsnit 
har fået til huse med udsigt over Søndersø. 
Derudover rummer akutcentrets etage 2 et 
nyt sengeafsnit til akut indlagte børn og voks-
ne. 

En del af ensengsstuerne er bygget, så de 
kan benyttes til svært overvægtige patien-
ter, ligesom en del af dem kan fungere som 
to-sengsstuer, når der er behov for det. Sam-
tidig sikrer fastmonterede og mobile pårø-
rende-senge, at patienternes pårørende har 
mulighed for overnatning. 

Med de nye ensengsstuer er patienterne og 
deres pårørende dermed sikret de bedste 
rammer under indlæggelse på Regionshospi-
talet Viborg.

Ensengsstuer giver plads  
til fortrolighed, ro og pårørende
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Ensengsstuer i det nye akutcenter

• Akutcenteret indeholder i alt 98 ensengsstuer
• 13 af stuerne er flexstuer med mulighed for to 

patienter i tilfælde af overbelægning
• 10 sengestuer er bariatriske stuer med plads 

til meget overvægtige patienter
• Stationære og mobile pårørendesenge giver 

mulighed for, at pårørende kan overnatte på 
sengestuen ved behov
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Sådan finder du vej på hospitalet

Tjek altid dit indkaldelsesbrev, før du tager til hospitalet. I brevet bliver 
du guidet til:
1. Det nærmeste parkeringsområde (navngivet med et tal)
2. Den rette indgang (navngivet med et bogstav)
3. Den rette elevator (navngivet med en farve)
4. Den rette etage – hvorfra du kan følge skiltene til rette klinik/afsnit
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Store, flotte tapeter med billeder fra 
naturområderne omkring Viborg, 
Skive og Silkeborg skal hjælpe pa-

tienter og pårørende med at finde vej i det 
nye akutcenter. Tapeterne er en del af Re-
gionshospitalet Viborgs nye finde vej-stra-
tegi og fungerer som visuelle pejlemærker 
for patienterne, der allerede i indkaldel-
sesbrevet guides til den nemmeste rute 
rundt på hospitalet.

”Det er vigtigt for os, at vores patienter og 
pårørende føler sig trygge og velkomne på 
hospitalet, og det kan de bedst, hvis de ikke 
skal bruge en masse kræfter på at finde 
rundt. Derfor har vi valgt at benytte os af de 
virkemidler, der gør det nemmest at finde vej 
– blandt andet visuelle pejlemærker, der gør 
det mere umiddelbart og intuitivt at orientere 

sig i bygningen,” siger hospitalsdirektør Tho-
mas Balle Kristensen.

Eksempelvis vil patienterne på deres vej fra 
p-huset via gangbroen til hospitalets etage 
4 møde et stort motiv af en kronhjort – og 
dermed bedre kunne finde tilbage til deres 
parkerede bil efter endt undersøgelse eller 
behandling.

Allerede i indkaldelsesbrevet får patienter-
ne desuden oplyst, hvilken p-plads, indgang, 
elevator og etage, de skal sigte mod. Det er 
derfor vigtigt at orientere sig i indkaldelses-
brevet eller på hospitalets hjemmeside og 
oversigtskort inden ankomst til hospitalet for 
at få den bedste oplevelse og ikke bruge unø-
dig tid på at finde rundt.

Lokal natur  
viser vej på hospitalet

9



  

 

Med det nybyggede akutcenter får 
Akutafdelingen på Regionsho-
spitalet Viborg skræddersyede 

rammer til undersøgelse og behandling af 
de akutte patienter. Bygningens to neder-
ste etager er således indrettet med blandt 
andet ambulancehal, skadestue, lægevagt, 
traumestuer og akut røntgen og skanning 
samt undersøgelsesrum og sengestuer til 
de akutte patienter.

De nye rammer matcher kravene til moderne 
modtagelse og behandling af akutte patien-
ter og giver bedre mulighed for at modtage 
patienterne i tværfaglige teams. På samme 
måde vil de forskellige eksperter fremover 
komme til patienterne på traumestuerne, så 
patienterne ikke længere skal sendes tværs 
gennem hospitalet for eksempelvis at blive 
røntgenfotograferet eller skannet. 

Det giver mere ro og mulighed for hurtigere 
korrekt diagnose, fortæller ledende overlæge 
på Akutafdelingen Jacob Stouby Mortensen:

”Vores akutte patienter har jo aldrig mulighed 
for at forberede sig på at skulle på hospitalet. 
De bliver revet ud af deres hverdag og får 
vendt op og ned på dagen – og potentielt på 
deres liv. I sådan en sårbar situation har man 
brug for ro og tryghed – og en hurtig afklaring 
af, hvad man fejler.” 

De nye rammer gør det samtidig nemmere for 
Regionshospitalet Viborg at leve op til mål-
sætningen om, at patienterne skal være tilset 
af en speciallæge i løbet af én time og have en 
forløbsplan inden for fire timer.

De akutte patienter  

kommer i centrum
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Ny indgang for akutte patienter

Fremover finder du Skadestue og Lægevagt på 
følgende adresse:

Skadestue og Lægevagt
Indgang B
Regionshospitalet Viborg
Heibergs Alle 5B
8800 Viborg

Kommer du kørende i bil, kan du med fordel par-
kere på parkeringsområde P1 med indkørsel fra 
Banevejen. Husk altid at ringe til egen læge eller 
lægevagten, før du ankommer.
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Et aktivt forskningsmiljø og engage-
rede studerende er en stor del af 
hverdagen på hele Hospitalsenhed 

Midt – og med det nye akutcenter får Regi-
onshospitalet Viborg endnu bedre rammer 
om både forskning og uddannelse. 

En af de nye faciliteter, der skal være med til 
at styrke forskning og uddannelse, er hospita-
lets nye auditorium med plads til 200 gæster 
og mulighed for store oplæg, live-streaming 

fra eksempelvis operationer, større konferen-
cer eller andre arrangementer. Med audito-
riet får hospitalet endnu bedre mulighed for 
vidensdeling i større skala end hidtil, fortæller 
leder af HR Uddannelse, Lone Kolbæk:
 
”I en organisation med knap 2000 elever og 
studerende og en række forskningsakti-
ve medarbejdere er det afgørende, at vi har 
gode fysiske rammer, som støtter op om net-
op forskning og uddannelse. Det får vi med 

Hospitalsenhed Midt har hvert år 1800 studerende og 
elever fra 26 forskellige uddannelser igennem hospita-
lerne i Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive og Lemvig.
Derudover er der ca. 250 aktive forskere.

Bedre rammer til  
forskning og uddannelse
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det nye auditorium. Og samtidig vil auditoriet 
også gavne mulighederne for generel viden-
deling på tværs af afdelinger, matrikler og re-
gioner,” vurderer Lone Geertsen Kolbæk.

Ud over det nye auditorium er akutcenterets 
øvrige faciliteter også vigtige i uddannelses- 
øjemed. De nye kvadratmeter gør det nem-
mere for studerende at være med og lære 
under de daglige opgaver på eksempelvis en-
sengsstuerne – og dermed få vigtig læring og 
erfaring med videre.

”Vi skal hele tiden løfte blikket og sikre, at vi 
uddanner fremtidens kompetente medarbej-
dere. Derfor skal Hospitalsenhed Midt være 
et godt sted at lære og have et attraktivt stu-
diemiljø. De studerende og elever, der er hos 
os, skal trives i deres læring, så de senere har 
lyst til at få fast arbejde hos os. På den måde 
er uddannelsesområdet en stor del af grund-
laget for rekruttering og fastholdelse,” siger 
Lone Kolbæk.

Også i forhold til forskning spiller det nye 
akutcenter en rolle. Størstedelen af hospi-
talets forskning er kliniknær forskning, som 
tager udgangspunkt i de undersøgelser og 
behandlinger, som hver dag gennemføres på 
hospitalet og dermed i de nye rammer. 
 
Samtidig er selve akutcentret også omdrej-
ningspunktet for et selvstændigt forsknings-
projekt i overgangen fra flersengsstuer til 
ensengsstuer og de ændringer, muligheder 
og udfordringer, det måtte give for medarbej-
dere og patienter. 

Forskning på Hospitalsenhed Midt

Uddannelse på Hospitalsenhed Midt
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Akutcenteret  
er skræddersyet  

til fremtidens patientforløb
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En af hovedtankerne med det nye 
akutcenter i Viborg har været at 
lave en bygning med fokus på både 

nutidens og fremtidens patientforløb. Byg-
ningen er derfor skræddersyet til de aktu-
elle behov og indrettet til de enkelte spe-
cialer og med moderne teknologi.

Et godt eksempel er etage 4, hvor en ny stor 
Skopi-Klinik er indrettet. Med klinikken har 
hospitalet fået samlet sine kikkertunder- 
søgelser, som tidligere lå spredt over en hel 
etage. Det betyder blandt andet, at medar-
bejderne bedre kan planlægge en effektiv 
hverdag med strømlinede patientforløb, hvor 
patienterne bliver modtaget, undersøgt og 
får lov at hvile ud i samme område. 

Med den nye Skopi-Klinik er akutcentret godt 
rustet til det stigende antal kikkertundersø-
gelser, der følger med de mange screenings-
forløb og kræftpakker. 

På etage 5 får Dagkirurgi på samme måde nye 
omgivelser, som matcher nutidens behov for 
endagsforløb, hvor patienterne bliver opere-
ret og sendt hjem i trygge rammer samme 
dag. Den nye indretning giver bedre mulig-
hed for at samle dagkirurgiens medarbejdere 
og aktiviteter og dermed planlægge gode og 
effektive forløb. På den måde kan vi undgå 
unødig spildtid – og dermed hurtigere hjælpe 
flere patienter.  

Men nutidens behandling er ikke nødvendig-
vis fremtidens behandling. Derfor er akutcen-
teret bygget som et fleksibelt hus, hvor etager 
og områder kan ændre funktion, når behove-
ne ændrer sig og patientstrømme skifter. Det 
betyder, at det nye byggeri er langtidshold-
bart, fordi vi også i fremtiden kan indrette os, 
så vi kan give patienterne den bedste og hur-
tigste hjælp.
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Ny teknologi  
gavner patienterne
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Med nye rammer følger også ny tek-

nologi. På Akutcentrets etage 3 

har Fysiologisk Klinik for eksempel 

fået ny digital PET/CT skanner. Skanneren 

hører til den nyeste generation og kan leve-

re akkurate billeder på meget kort tid. For 

patienterne betyder det en hurtig og præcis 

diagnose, ligesom mængden af radioaktivt 

sporstof til patienterne kan reduceres. Den 

nye skanner vil især skulle bruges til patien-

ter med dårligt hjerte, neurologiske lidelser, 

karsygdomme, kræft eller infektioner.

Ud over skanneren er akutcenterets nye ”rør-

postsystem” og fuldautomatiske analysesy-

stem til blodprøver også med til at garantere 

hurtige svar til patienterne.  Fremover kan 

hospitalets bioanalytikere via 10 decentrale 

sendestationer sende patienternes blodprø-

ver direkte fra de enkelte afsnit til analyse 

hos Blodprøver og Biokemi. I praksis betyder 

det, at blodprøverne hurtigere og i et løbende 

flow kan blive analyseret, så patienterne kan 

få svar på deres blodprøver – og dermed også 

hurtigere få den rette behandling eller even-

tuelt blive udskrevet fra hospitalet. 

Samtidig er det nye akutcenter indrettet med 

en række funktioner, som skal lette hverdagen 

for medarbejderne og sikre bedre komfort 

for både patienter og personale. På senge-

afsnittene har patienterne blandt andet fået 

et nyt patientkaldeanlæg, ligesom køle-var-

melofterne sørger for passende temperatur, 

mens lyset på de enkelte stuer kan justeres 

efter behov. På Hjerteafsnit sikrer et nyt tråd-

løst system til hjerteovervågning desuden en 

større bevægefrihed til patienterne uden at 

gå på kompromis med sikkerheden. Overalt 

i akutcentret sørger et intelligent ventilati-

onsanlæg desuden for, at sengestuer, møde-

lokaler og fællesområder er forsynet med en 

passende mængde frisk luft – uanset om der 

er mange eller få personer i lokalerne. 

Listen over nye teknologier er lang, men 

fælles for dem alle er, at de gavner både pa-

tienter og personale. Samtidig har der under 

byggeriet været fokus på at vælge de mest 

energivenlige løsninger, så også miljø og kli-

ma får gavn af den nye teknologi. 

17



  
 

Hvordan bygger man fremtidens 
akuthospital? Hvis det skal blive 
godt, begynder man med at søge 

råd hos dem, der skal fylde bygningen med 
liv, viden og hverdag – og holder dem tæt 
på i hele byggefasen, konkluderer projekt-
chef Jeppe Juul Hansen.

Sammen med medarbejdere i hospitalets 
projektafdeling har han haft opgaven med at 
forvandle de mange visioner og ønsker til vir-
kelighed og praktisk byggeri.

”At bygge et hospital er ikke det samme, som 
at bygge en stor kontorbygning eller et bo-
ligkompleks. Et hospital er et højteknologisk 

byggeri, der stille store krav til koordination 
og dokumentation i både plan-, udførsels- 
og ibrugtagningsfasen. Et hospital rummer 
også utroligt mange forskellige specialise-
rede funktioner, som hver især har forskelli-
ge – og nogle gange modsatrettede - ønsker 
og behov. Samtidig er der en række krav til 
sikkerhed, hygiejne, logistik og forsyning, og 
ikke mindst nogle centralt udstukne krav og 
økonomiske rammer, som skal holdes og tæn-
kes ind fra første færd,” forklarer Jeppe Juul 
Hansen.

Derfor tog Projektafdelingen allerede fra 
starten hospitalets brugere med på råd og 
lod læger, sygeplejersker, teknikere og andre 

Fra vision  
til færdigt byggeri
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fagfolk komme med ønsker og forklare om 
dagligdagens behov, ligesom også patienter-
ne blev hørt undervejs. 

”Vi har haft utrolig mange fagligheder i spil 
under tilblivelsen af det nye akutcenter. Alt 
fra arkitekter, ingeniører og andre byggekyn-
dige til læger, radiografer, serviceassistenter, 
sygeplejersker og patienter. Alle med hvert sit 
fokus men med et fælles ønske om at skabe 
et godt og funktionelt hospital til nutidens og 
fremtidens patienter,” siger Jeppe Juul Han-
sen.

De mange ønsker er siden blevet indarbejdet 
i arkitekternes tegninger i større eller mindre 
grad. Samtidig har ændrede behov, byggetek-
niske udfordringer, nye politiske beslutninger 
og økonomiske realiteter gennem årene gjort 
det nødvendigt at justere planerne løbende 
for at sikre, at den økonomiske ramme bliver 
overholdt uden at gå for meget på kompromis 
med kvaliteten af byggeriet. Og det er lykke-
des, konkluderer Jeppe Juul Hansen, som si-
den foråret 2019 har fulgt nøje med i hospita-
let indflytning i det nye akutcenter.

”Vi har fået et rigtig godt hospital, og jeg 
hører primært glade og positive tilbagemel-
dinger fra de afdelinger, der er flyttet ind. 
De kan genkende de oprindelige visioner og 
glæder sig over at se arkitekternes flotte ord 
om helende arkitektur forvandlet til moder-
ne og lyse rammer, behageligt indeklima, og 
rammer der gør det muligt at samles omkring 
patienten på patientens præmisser. Rammer, 
som fungerer, og hvor både patienter og med-
arbejdere trives, konstaterer projektchefen.

Han glæder sig over at have fået opfyldt så 
mange af brugernes ønsker.

”Funktionaliteten har været topprioritet, og 
jeg synes, vi har fået en bygning, hvor netop 
funktionaliteten forenes med teknologi og ar-
kitektur, så vi også i fremtiden kan give vores 
patienter den bedste behandling. Det skylder 
vi de mange medarbejdere og patienter, som 
har hjulpet med råd og input, en stor tak for. 
Det her har været en once in a lifetime-mu-
lighed for at skabe fremtidens akuthospital i 
Viborg,” siger projektchefen.

Både byggekyndige og hospitalsfolk har været invol-
veret i planlægning og byggeri af det nye akutcenter, 
fortæller projektchef Jeppe Juul Hansen (til højre).
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Med det nye akutcenter placerer Regionsho-
spitalet Viborg sig som stærkt akuthospital i 
Hospitalsenhed Midt – lige midt i Region Midt-
jylland. Hospitalsenhed Midt rummer ud over 
hospitalet i Viborg også regionshospitalerne i 
Silkeborg, Hammel og Skive samt sengeafsnit 
for neurorehabilitering på Regionshospitalet 
Lemvig.

Hospitalerne har hver deres selvstændige 
profil. I Silkeborg har man gennem de sene-
ste seks år vundet prisen som Danmarks bed-
ste mindre hospital. Bag succesen ligger, at 
hospitalet har udviklet nye, hurtige patient-
forløb inden for medicinske sygdomme og 
mange hurtige planlagte operationer inden 
for ortopædkirurgi. Resultatet er høj kvali-
tet og ikke mindst en høj tilfredshed blandt 
patienterne. Hospitalet i Silkeborg udreder 

en femtedel af alle patienter, der henvises til 
nærmere undersøgelse i Region Midtjylland. 
Hospitalet i Silkeborg modtager også akutte 
medicinske patienter til to sengeafsnit i tids-
rummet 8-17 på hverdage og i tæt samarbej-
de med Akutafdelingen på Regionshospitalet 
Viborg. 

I Skive kan man være stolte af at have landets 
bedste fertilitetsklinik og satellitfunktioner 
inden for eksempelvis røntgen og skanning, 
blodprøvetagning samt hjerte- og lungekli-
nik – alle i tæt samarbejde med funktioner-
nes moder-afdelinger på Regionshospitalet 
Viborg. 

Neurorehabilitering både efter hjerne- og 
rygmarvsskade er også en stor og vigtig op-
gave for Hospitalsenhed Midt. 

Silkeborg

Lemvig

Viborg 

Hammel 

Skive 

Akuthospital som mast  

i et større sejlskib
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Hammel Neurocenter udgøres af sengeafsnit 
og klinikker på Regionshospitalet Hammel 
Neurocenter, to sengeafsnit i Skive og et sen-
geafsnit i Lemvig. Tilsammen står Hammel 
Neurocenter for al højtspecialiseret rehabili-
tering efter hjerneskade i hele Vestdanmark 
og er blandt Nordens førende forsknings- og 
uddannelsesinstitutioner inden for neurore-
habilitering. Centeret modtager blandt andet 
patienter med hjerneskade fra afdelingen 
Neurologi på Regionshospitalet Viborg og 
samarbejder tæt med det neuro-intensive 
afsnit på Regionshospitalet Silkeborg. Dertil 
kommer Vestdansk Center for Rygmarvsska-
de, som er en vigtig del af Neurologi på Regi-

onshospitalet Viborg, og som også modtager 
patienter fra hele Vestdanmark.

”I Hospitalsenhed Midt er enheden summen 
af de fem hospitaler, men også meget mere. 
Vi ser det som et sejlskib med fem master 
med hvert deres mandskab, der alle skal rebe 
sejl på rette tidspunkt, samarbejde og koor-
dinere med hinanden for at sikre fremdrift og 
kurs. I det samspil finder vi årsagen til de flot-
te resultater, Hospitalsenhed Midt viser hvert 
år inden for forskning, klinisk kvalitet og høj 
patienttilfredshed,” forklarer hospitalsdirek-
tør Thomas Balle Kristensen.
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Din samarbejdspartner i sundhedssektoren

Innovative løsninger til at
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GE Healthcare understøtter morgendagens 
sygehuse - hvor færre senge kræver effektiv 
udnyttelse af ressourcer. Vi dækker blandt  
andet kliniske områder såsom kardiologi, 
neurologi, onkologi, pædiatri, akut og intensiv.

GE Healthcare

Digitalisere diagnostik og pleje

Udnytte ressourcerne omkring patienten

Effektivisere hospitalsdriften yderligere

Vil du vide mere om  
Hospitalsenhed Midt  

eller vores aktiviteter i Viborg, Silkeborg, 
Hammel, Skive og Lemvig – så tjek  

www.hospitalsenhedmidt.dk 



procesguide.dk - aps
C o a c h i n g ,  l e d e l s e  &  o r g a n i s a t i o n

Vi hjælper dig mod skadedyr
Rottebekæmpelse · Væggelusbekæmpelse
Hvepsebekæmpelse · Myrebekæmpelse

Baldersbækvej 24-26 A · 2635 Ishøj
Tlf. 70 87 60 69 · www.anticimex.com/da-dk

Sortenborgvej 21  ·  8600 Silkeborg

Tlf.: 86 82 13 44
post@gustav-hansen.dk  ·  www.gustav-hansen.dk

Vinkelvej 58 · Bruunshåb · 8800 Viborg

Tlf.: 86 67 16 33
www.mksv.dk

Vårøvej 18 · Tåsinge · 5700 Svendborg
Tlf.: 62 54 15 50

post@kvalitetmedsmag.dk 

www.kvalitetmedsmag.dk 

Uraniavej  4 
8700 Horsens

tlf. 76 25 35 00
mscan@mscan.dk

medicalscandinavia.dk

OVER 25 ÅRS ERFARING I BRANCHEN

Levering af udstyr til de 
danske hospitaler

Jegstrupvej 2B · 7800 Skive · Tlf.: 97 52 35 33
info-dk@scanmodul.com · www.scanmodul.com

Scan Modul opfandt 40/60 logistik-systemet (ISO 3394) for 
mere end 40 år siden, og sidenhen har vi udviklet, leveret og 
implementeret løsninger til sundhedssektoren i hele verden.

Sikker vandforsyning til 
Sterilcentralen i Viborg

Fabrikvej 1 • 8800 Viborg
Tlf.: 40 20 13 20

ole@oleolesenbiler.dk
www.oleolesenbiler.dk

ole olesen biludlejning

Mjøn 4 · 8464 Galten
Tlf.: 40 35 23 38
brian@minbandagist.dk
www.minbandagist.dk

En samarbejdspartner til kropsbårne hjælpemidler og 
personlig betjening

Brian Lousdal, aut. bandagist



Vi beskæftiger os med alt inden for entreprenør, kloak 
og haveanlæg, for både private og erhverv.

Hedehusvej 12 · 8600 Silkeborg · Tlf.: 8686 9160 · www.christiansanlaeg.dk

Vi  holder sundhedsvæsenet  godt kørende.

Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.

1620 København V
Telefon: 33 33 76 13

www.transmedica.dk

Nordens førende vikarbureau 
for læger og sygeplejersker

25 års erfaring gør Transmedica til din sikreste 
og letteste genvej til en god vikaroplevelse i 

Norge, Sverige og Danmark

Tværgade 9 · 8600 Silkeborg · Tlf.: 86 82 71 31 
www.westergaard-gardiner.dk

ÅBNINGSTIDER 
Man. - Tors. : 8.00 - 16.00 

Fre.: 8.00 - 15.00 

Nørremøllevej 1 • 8800 Viborg  
M a i l :  i n f o @ v l s -a s . d k 

 
w w w.v i b o r g l a a s e s e r v i c e . d k 

Telefon:
86623344



Optimal behandling af Søvnapnø & KOL 

Få overblikket over dine patienter 

Telemonitorering - totalløsningen til den 
professionelle og patienten  

Stort udvalg af masker med nem 
tilpasning  
Apparater med integreret teleløsning 

Læs mere på www.resmed.dk
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VVS-INSTALLATIONER PÅ ALLE NIVEAUER

Jens Hansens Vej 4 
7840 Højslev

Tlf. 97 53 56 00 
www.borgehansenvvs.dk

TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING, MASKIN- OG INVENTARSNEDKERI
Lillehøjvej 4-8 • 8600 Silkeborg • www.frmadsen.dk

• HOVEDENTREPRISE
• FAGENTREPRISE

E-mail: frm@frmadsen.dk 

Tlf.: 86 82 36 99

• NYBYGGERI
• OMBYGNINGER

• DØRE OG VINDUER
• REPARATIONSOPGAVER

• SPECIALINVENTAR
• MØBELRENOVERING

• SNEDKEROPGAVER
• SPRØJTEMALING OG LAKERING

Vi leverer overvågning, dataopsamling 
og kalibrering/validering til kritiske 
installationer i forbindelse med:

• Blodbanker
• Medicinlagre
• Laboratorier
• Køle/fryserum m.m. 

Kontakt Hans Buch A/S for at høre mere:
Hansbuch.dk
Tlf.: 43 68 50 00

Temperaturovervågning og gasdetektering 
– fordi din sikkerhed er afgørende



• Bedre kendskab til MS

• Værktøjer som understøtter bedre 
hukommelse, koncentration og planlægning

• Undervisning i yoga

Disse projekter er 
inspireret af forslag fra 
patienter og pårørende

MERCK 
støtter  
MS sagen “Jeg ønsker,  at flere forstår MS”

Følg MS Sagen  på Facebookog del dine forslag, der giver  MS patienter en bedre hverdag

D
K
/N

O
N

N
I/

06
18

/0
00

4(
1)

-

• Vi tilbyder uddannelser i kommunikation 
 og samarbejde
• Du vil lære at takle forandringer og kriser
• Dit selvværd og din modstandskraft vil 
 blive styrket
• Du vil nå dine ønsker og mål
• Vi tilbyder også individuel terapi og 
 coaching

NLP Skolen og Det Gule Behandlerhus
Sct. Mathias Gade 38, 3.sal   ·   8800 Viborg

Tlf.: 70 22 29 79   ·   info@nlpskolen.dk   ·   www.nlpskolen.dk

Det begyndte med en Rubens-ballon
I dag er Ambu meget mere.
Gennem innovation har Ambu siden 1937 haft fokus på at redde menneskeliv og forbedre 
patientbehandling. Nye produkter er på vej - som kan bygge videre på vores tradition 
for innovation. Se mere på www.ambu.dk

Ambu A/S | Baltorpbakken 13, 2750 Ballerup, Denmark | Jonna Espensen | joes@ambu.com



It takes two  
to make a baby.
And sometimes three.

For laboratorier 
og klinikere
Phadia AB, del af Thermo FIsher Scientific, 
er eksperter indenfor immunodiagnostik og 
udvikler, fremstiller og distribuerer innovative 
blodprøvesystemer til hjælp i diagnosticering      
og håndtering af astma, allergiske og        
autoimmune sygdomme.

© 2019 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its 
subsidiaries unless otherwise specified.

 Find out more at thermoscientific.com/phadia

TIMEDICO A/S

One-touch for better treatment

Bedre workflow
Hurtigere svartider på blodprøver 
Hurtigere og bedre behandling



Ekspresleverancer for mere effektiv pleje
De rette prioriteringer i sundhedsvæsenet lindrer smerter og redder liv. Der er ofte et tidspres 
for at give den rette behandling til en patient i krise. Hurtigst mulig levering af for eksempel 
blod, organer og medicin kan være afgørende for patientens liv.

JETPAK DIRECT
• Markedets hurtigste ek-
sprestjeneste med dør-til-
dør-leverancer

• Leverancer samme dag inden 
for Norden og Europa.

• Høj præcision og nøjagtig  
leveringstid ved bestilling.

LOKALBUD OG  
DISTRIBUTIONSSERVICE
• Bud- og distributions- 
tjenester lokalt

• Tilpas din bestilling alt efter 
hvor meget den haster

• Vi speciel tilpasser løsninger 
til dine behov

BOOK ONLINE, EMAIL ELLER PÅ TELEFON
Du booker let forsendelser online på 
jetpak.com, email kundeservice@jetpak.
dk eller ved at ringe til os på telefon  
+45 36 32 11 00.
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BRAVIDA GIVER BYGNINGER OG ANLÆG LIV 
Læs mere på bravida.dk

Bravida Danmark A/S – Klokkestøbervej 1 - 8800 Viborg – Tlf. 8662 4333 


