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Hospitalsenhed Midt

NYHEDSbrev
Flere rygmarvsskadede patienter kan få førligheden tilbage

RH Viborgs facade får en tiltrængt afvaskning

uge 24 • den 14. juni 2019

Et forskerhold på Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) i Viborg er i gang 
med at dokumentere effekten af en pacemaker, der kan hjælpe rygmarvs-
skadede patienter på benene igen. Nu giver ny bevilling endnu flere patienter 
mulighed for at få indopereret en pacemaker i hoften.
12 patienter, der er lammet i underkroppen på grund af en rygmarvsskade, 
har allerede fået indopereret en pacemaker i hoften, og de er nu i gang med et 
langstrakt fysisk genoptræningsforløb. Hospitalsudvalget i Region Midtjylland 
har indstillet til regionsrådet, at HE Midt får bevilget yderligere 2,1 millioner 
kroner i 2019 til projektet, som er forankret hos VCR. Det betyder, at yderli-
gere otte patienter kan få indopereret en hoftepacemaker. 
- Pacemakeren ser ud til at rumme et stort potentiale og spændende perspektiver for en patientgruppe, der er hårdt 
ramt på livstid. De foreløbige resultater på det danske projekt er yderst opløftende, og med den bevilling som 
hospitalsudvalget har indstillet HE Midt til at modtage, får yderligere otte rygmarvsskadede patienter mulighed for at få 
denne livsændrende operation, siger Henrik Gottlieb Hansen, formand for hospitalsudvalget i Region Midtjylland.  
Forskningsprojektet på VCR følger op på et schweizisk forsøg, hvor patienter, som ellers var henvist til en tilværelse i 
kørestol resten af livet, i dag er i stand til at gå en distance på over en kilometer. Flere af de første opererede patienter 
i det danske forskningsprojekt er i dag i stand til at stå op.
Behandlingen er en kombination af nervestimulation og fysisk træning. Patienterne får lagt elektroder ind i bækkenet, 
og med ganske svag strøm fra en pacemaker stimulerer elektroderne de nerver, der går ned til baldemusklerne, hoften 
og knæene.
Læs mere om operationen og om de foreløbige resultater på hjemmesiden.

RH Viborg bliver pænere at se på over de næste par måneder. Erhvervsklatrere er i denne uge begyndt det store ar-
bejde med at rense facaden på højhuset.
Højhuset trænger til en grundig afvaskning, og med timingen af arbejdet kommer højhuset til at fremstå pænt og rent, 
når det nye akutcenter officielt bliver indviet til efteråret.
Firmaet Sky-Work står for rengøringen af facaden. Erhvervsklatrene herfra har tidligere i år stået for facaderensningen 
af det nye akutcenter, inden det blev klar til at tage imod de første patienter. Og nu er turen så kommet til højhuset. 
Arbejdet bliver udført fra liner, som er fastgjort på taget. Herfra firer montørerne sig ned og afvasker manuelt facaden, 
da det er den mest skånsomme metode, så de gamle facadeplader ikke bliver beskadiget.
Arbejdet med rengøring af facaden forventes at tage 8-10 uger.

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2019/flere-rygmarvsskadede-patienter-kan-fa-forligheden-tilbage/
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Nye kurser i forskningskommunikation

Postændringer på RH Viborg
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Arbejdsgangene for håndtering og omdeling af post på RH Viborg er blevet 
ændret. Det sker, fordi mængden af fysisk post gennem de senere år er faldet i 
takt med den digitale udvikling. På HE Midt kan det mærkes ved, at mængden 
af post udefra er faldet.
Ændringerne medfører, at afdelinger og centre – så vidt muligt – skal skanne 
intern post frem for at benytte cirkulationskuverter. Det sikrer, at posten 
kommer hurtigere og direkte frem til modtageren. Desuden sikrer det en større 
datasikkerhed og giver mulighed for at se præcis, hvem der har modtaget 
mailen. 
Se eksempler på hvordan du nu skal håndtere forskellige former for intern post i oversigten på intranettet.
HE Midt benytter nu samme postforsendelse som resten af Region Midtjylland. Det betyder, at afsenderen af pakken 
(den enkelte afdeling) selv skal printe portolabels til maxibreve og pakker via Pacsoft. 
Med denne omlægning reduceres omkosten til forsendelsen af et maxibrev fra 74 kroner til 38 kroner. Besparelsen 
kommer hele hospitalet til gode, da portoudgiften fortsat afholdes af hospitalets fællesområde. Desuden garanterer 
PostNord en dag-til-dag levering af pakker og maxibreve sendt med Pacsoft, og afdelingerne får mulighed for at spore 
forsendelsen, så man kan se, hvornår den er hos modtageren. 
Servicecentret står stadig for frankering af almindelige små breve.
Se opdateret vejledning til Pacsoft på intra og læs mere om sen udgående post og bestilling af bøger og nøgler i nyhed 
på intranettet.

Til efteråret udbyder Region Midtjylland og Aarhus Universitet syv forskellige 
kurser, der træner forskere og ph.d.-studerende i at kommunikere sundheds-
videnskabelig forskning til andre end fagfæller.
Som forsker skal du være i stand til at fortælle om din forskning. Din forskning 
skal ses og høres, og det er dit ansvar som forsker, at det kommer til at ske. 
Efterårets kurser introducerer til forståelig, fængende og ansvarlig forsknings-
kommunikation og giver konkrete redskaber, der kan bruges i alle kommunika-
tionssammenhænge. Kurserne henvender sig til dig, der gerne vil blive bedre 
til at kommunikere om eget forskningsfelt til journalister, bevillingsgivere og andre lægmænd.
Region Midtjylland og Aarhus Universitet, Health, udbyder i samarbejde forskellige kurser i forskningskommuniktion, 
som kommer til at foregå både på Aarhus Universitetshospital, på regionshospitalerne og i regionshuset i Viborg. 
Kurserne kommer omkring de kommunikationsopgaver, du har som forsker. Kommunikationsplanlægning, hvordan du 
bedst præsenterer din forskning, mødet med journalisten, og hvordan du kan bruge de sociale medier aktivt i din 
forskningskommunikation.
Samtlige kurser i efteråret 2019 er gratis for ph.d.-studerende og koster 350 kroner for alle andre forskere. 
Læs mere om de enkelte kurser på www.forskningskommunikation.rm.dk og tilmeld dig i Plan2Learn. 
Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte Anne Westh på annewest@rm.dk.

48,8 procent lod sig narre af falsk phishingmail hos HE Midt

48,8 procent af modtagerne af en konstrueret og falsk phishingmail lod sig 
narre i HE Midt.
1194 medarbejdere på institutioner, hospitaler og i stabe i hele Region 
Midtjylland – også her hos os - modtog i begyndelsen af maj en konstrueret og 
falsk phishingmail. 
Medarbejderne blev i mailen bedt om at klikke på et link for at skifte 
adgangskode til deres regions-ID.
På HE Midt lod 48,8 procent af modtagerne af den falske phishingmail sig 
narre. På regionsplan var procentsatsen 44. 
Mailen var udsendt af arbejdsgruppen for awareness og havde til formål at øge opmærksomheden på informations-
sikkerhed ved at teste, hvor mange der klikker på linket i en phishingmail. Testen var fuldstændigt anonym, og det får 
ingen konsekvenser for de medarbejdere, der kom til at klikke på linket i den falske mail.  
Se den falske mail og få gode råd til, hvordan du spotter de typiske tegn på phishing i den seneste udgave af MidtNyt.

http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2019/postandringer-pa-rh-viborg/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/siteassets/min-afdeling/servicecentret/afsnit/indkob-og-logistik/vejledning-til-pacsoft-online-version-2-13-06-2019.pdf
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2019/postandringer-pa-rh-viborg/
www.forskningskommunikation.rm.dk
https://rm.plan2learn.dk/
mailto:annewest%40rm.dk?subject=Nye%20kurser%20i%20forskningskommunikation
https://ipaper.ipapercms.dk/RM/KoncernKommunikation/Midtnyt/midtnyt-10-2019/?page=5
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Vil du gå på Folkeuniversitetet til efteråret?
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Medarbejdere på HE Midt kan i løbet af efteråret og vinteren deltage i kurser 
på Folkeuniversitetet til nedsat pris. 
Tilmelding til kurserne med rabat begynder mandag den 17. juni. Men alle-
rede nu kan du begynde at tænke over, om der er noget, du har lyst til at blive 
klogere på. 
På HR Portalen kan du se program for efterår 2019 fra Folkeuniversitetet. På 
samme side har du mulighed for at tilmelde dig et eller flere af de spændende 
kurser med rabat.
Ansatte i Region Midtjylland kan tilmelde sig et hold til 25 procent af prisen på 
Folkeuniversitet. Region Midtjylland betaler 75 procent af holdprisen. Rabatten trækkes fra ved tilmeldingen.
Bemærk at der åbnes for tilmelding mandag den 17. juni klokken 06.00. Der er et begrænset antal pladser, som forde-
les efter “først til mølle princippet”. Når puljen er opbrugt, lukkes der for tilmelding.
OBS: Du er først tilmeldt, når du har modtaget din billet via mail.
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