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To nye strategiske indsatser i HE Midt 

Ved indgangen til 2018 har HE Midt fået et opdateret virksomhedsgrundlag. 
Virksomhedsgrundlaget beskriver værdier, vision, mission og strategispor – og de er de samme som tidligere år. Det 
nye består i to strategiske indsatser, som HE Midt har særligt fokus på i 2018.
- Hvor vi før har haft fire indsatser, har vi i år sammen med Hoved-MED-udvalget og afdelings- og centerledelser valgt 
at begrænse os til to. Vi fokuserer på indsatser, som udviklingen i sundhedsvæsenet kalder på, forklarer hospitalsdirek-
tør Lars Dahl Pedersen.
De to strategiske indsatser er:
1: Fokus på værdi for patienten
 • Vi skal sikre os mod kvalitetsbrist i det kliniske arbejde.
 • Vi skal arbejde efter det nye kvalitetsprogram og Region Midtjyllands målbillede i alle afdelinger og centre.
2: Fremtidens patientforløb – når rammer, organisering eller økonomi ændrer sig
De to nye indsatser skal forankres i hver afdeling og center, som har ansvar for at arbejde med og udfolde indsatserne. 
Læs mere på intranettet om hvordan.

Vi udvikler specialiserede 
sundheds   ydelser, hvor 
patienterne oplever sammenhæng 
og høj faglig kvalitet.

Vi vil være patientens 
foretrukne valg i et integrerende 
sundhedsvæsen.

Dialog · Dygtighed · Dristighed

· Patientinddragelse

·  Sammenhængende og 
optimale patientforløb

· Et integrerende sundhedsvæsen

·  Faglig, organisatorisk og 
patientoplevet kvalitet

·  Kliniknær forskning

·  Uddannelse og 
kompetenceudvikling

·  Tillid, retfærdighed og samarbejde

·  Arbejdsmiljø og trivsel

·  Tiltrækningskraft

·  Decentral ledelse

·  Høj produktivitet og 
budget overholdelse

Hospitalsenhed Midt
med hjerne · hjerte · vilje

Fokus på værdi for patienten Fremtidens patientforløb
– når rammer, organisering eller økonomi ændrer sig

MISSION

STRATEGISPOR

VISION VÆRDIER

STRATEGISKE INDSATSER 2018

Et sundhedsvæsen 
på patientens præmisser

http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2018/to-nye-strategiske-indsatser-i-he-midt/
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Ph.d.-forsvar om screening for hjerte-karsygdom blandt kvinder

Ny film om vores hospitalsenhed

Tilsammen udfører vi 337.000 ambulante behandlinger og 40.000 operationer 
om året. Og med vores 4.200 medarbejdere er HE Midt Region Midtjyllands 
næststørste hospitalsenhed, som står for 20 procent af hele regionens hospi-
talsaktivitet.
Det er lidt af det, du kan lære – eller få genopfrisket – i den nye introduktions-
film, som HE Midt netop har produceret. Filmen vises blandt andet i forbindelse 
med den obligatoriske introduktion til alle nyansatte, men du er selvfølgelig 
også meget velkommen til at kigge med, selv om du har arbejdet her i flere år.
Et af filmens hovedbudskaber er, at HE Midt er en samlet enhed med fælles 
ledelse og et tæt samarbejde mellem matrikler og specialer – men HE Midt er også fire stærke regionshospitaler med 
hver sin profil.
Ved du for eksempel, hvad dine kolleger i Skive laver, eller hvilke funktioner du finder i Silkeborg eller Viborg? Var du 
klar over, at 250 af dine kolleger er aktive inden for forskning, og at HE Midt med sine mange årlige studerende og 
elever også er et stort og aktivt uddannelsessted?
Hvis ikke, så kig med i filmen og få et hurtigt indblik i hele organisationen.

Sygeplejerske Marie Dahl har afsluttet sit ph.d.-projekt ”Screening for cardiovascular 
diseases in postmenopausal women: Acceptability, prevalence, non-attendance and 
effectiveness”. 
Marie Dahl har udført forskningsarbejdet i samarbejde med Karkirurgisk Forskning, 
Center for Forskning i Klinisk Sygepleje og Aarhus Universitet.
Projektet bidrager med ny viden, der medvirker til at belyse rationalet for at tilbyde et 
kombineret screeningsprogram for hjerte-karsygdomme til ældre kvinder. Som led i 
forskningsarbejdet har hun inviteret 1.984 kvinder i alderen 60-77 år til screening for 
udposning på legemspulsåren i maven, forhøjet blodtryk, for højt kolesterol- og suk-
kerindhold i blodet samt forkalkning i halspulsårerne og benene. 
Det er der kommet tre studier ud af. Det første klarlægger de inviteredes accept af 
screening og forebyggende tiltag og giver et billede af de aktuelle sygdomshyppighe-
der. Det andet studie beskæftiger sig med årsagerne til, at nogle fravælger deltagelse 
i screening. I det tredje studie opgør Marie Dahl de kortsigtede helbredsmæssige ge-
vinster af screeningsprogrammet målt på død og forekomst af hjerte-karsygdomme.
Marie Dahl forsvarer ph.d.-afhandlingen mandag den 15. januar klokken 14 på Regionshospitalet Viborg i lokale 102, 
Toldbodgade 12 (den tidligere sygeplejeskole). Alle er velkomne – tilmelding til forskningssekretær Mette Skjødt, Karki-
rurgisk Forskning, senest mandag den 8. januar. 
I næste nummer af NYHEDSbrevet bringer vi en omtale af projektets hovedkonklusioner.

Fremtidens patientinformation på HE Midt bliver digital

HE Midt har udviklet et nyt koncept for digital patientinformation på baggrund 
af erfaringer fra pilotprojektet ”Information på patientens præmisser”. 
Se video om konceptet for digital patientinformation. 
Kernen i konceptet er, at alle pjecer bliver omlagt til mobilvenlige hjemmesi-
der, som bliver opbygget af blokke – en slags byggeklodser. Der er i konceptet 
fokus på at sikre et godt sprog og at have udgangspunkt i patientens forløb på 
tværs af afdelinger. 
Konceptet giver store fordele for både patienter og personale. Begge parter er 
sikret opdaterede informationer, der er tilgængelige fra alle smartphones, tab-
lets og computere. Blokkene med information kan genbruges i flere forskellige 
patientinformationer og skal kun vedligeholdes ét sted. 
Arbejdet med omlægningen er i fuld gang, og den første digitale patientinformation er allerede omlagt til det nye kon-
cept på HE Midts hjemmeside.  
Det er forventningen, at de fleste afdelinger ved udgangen af 2018 er i mål med at have omlagt patientinformationen, 
så den udelukkende er digital. 
Læs mere om konceptet for digital patientinformation på intranettet.

https://youtu.be/CENXKGdfVAQ
mailto:metskd%40rm.dk?subject=Tilmelding%20ph.d.-forsvar%2015.%20januar
https://youtu.be/2WWLzmi9DBE
www.hospitalsenhedmidt.dk/patientinformation
www.hospitalsenhedmidt.dk/patientinformation
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/kommunikation/patientinformation/
https://youtu.be/CENXKGdfVAQ
https://youtu.be/2WWLzmi9DBE
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Ny mulighed for støtte til kræftforskning og –behandling

Gå på Folkeuniversitetet med rabat i foråret 2018

Programmet for Folkeuniversitetets forårssæson 2018 er klar, og tilmeldingen 
åbner mandag den 8. januar klokken 6.00. 
Ansatte i Region Midtjylland kan tilmelde sig et hold til 25 procent af prisen. 
Region Midtjylland betaler resten af de 75 procent af holdprisen. Rabatten 
trækkes fra ved tilmeldingen.
Se forårets program for Folkeuniversitetet her.
Du tilmelder dig til et hold på Folkeuniversitetet via hjemmesiden 
www.fuau.dk. Her vælger du menupunktet “specialaftaler” nederst og skriver 
adgangskoden “RM”. 
Der er et begrænset antal pladser, som bliver fordelt efter ”først til mølle-prin-
cippet”. 
Når puljen er opbrugt, bliver tilmeldingen lukket.

Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) er et nyt, virtuelt center, der ar-
bejder for at skabe optimale forhold for dansk kræftforskning og –behandling. 
DCCC understøtter, at kræftlæger og forskere på tværs af landsdele og institu-
tioner deler ny viden og udbreder nye behandlingsmetoder hurtigere og mere 
systematisk, så vejen fra forskning til klinik forkortes til gavn for en bedre 
kræftbehandling i Danmark. DCCC drives i et samarbejde mellem regionerne, 
de sundhedsvidenskabelige fakulteter og Kræftens Bekæmpelse.
Aktuelt tager centret hul på en pulje, der har til formål at etablere nationale 
tværfaglige miljøer og netværk inden for kræftområdet – og til at udvikle nationale, tværfaglige, kompetencegivende 
initiativer blandt kræftforskere og klinikere. Puljen er på 5 millioner kroner for 2018, og der er ansøgningsfrist til den 
første af fire uddelingsrunder 21. januar.
Læs mere på DCCC’s hjemmeside.

Region Midtjyllands årlige nytårskur

Den nye regionsrådsformand Anders Kühnau og regionsdirektør Jacob Sten-
gaard Madsen så tilbage på 2017 og frem i det nye år ved Region Midtjyllands 
årlige nytårskur den 2. januar. 
Hør hvad de sagde til medarbejderne til nytårskuren i video på regionens 
intranet. 

Hvad skete der i Region Midtjylland i 2017

Har du styr på, hvad der skete i Region Midtjylland i 2017? Test din viden i 
regionens store quiz om året der gik.
Find Region Midtjyllands 2017-quiz i regionens nyhedsbrev Midtnyt. 

https://fuau.dk/media/8236/region-midtjyllands-fu-program-f18.pdf
www.fuau.dk
http://www.dccccancer.dk/
http://intranet.rm.dk/kommunikation/udgivelser/midt-info/nyheder-2018/januar18/se-eller-gense-nytarskuren/
http://intranet.rm.dk/kommunikation/udgivelser/midt-info/nyheder-2018/januar18/se-eller-gense-nytarskuren/
http://ipaper.ipapercms.dk/RM/KoncernKommunikation/Midtnyt/midtnyt-22-2017/?page=9

