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Forskningsårsstuderende ændrer lægers syn på hælspore

Ph.d.-resultater: Gør weekenden en forskel for patientsikkerhed på akutafdelinger?

En kendsgerning er kun en kendsgerning, til den punkte
res af ny viden. For eksempel kendsgerninger om hæl
spore. Efter et års arbejde som forskningsårsstuderende 
på Diagnostisk Center, RH Silkeborg, er det lykkedes 
stud.med. Liselotte Hansen at gøre op med flere antagel
ser om den smertefulde betændelsestilstand under hælen 
– og at bidrage med vigtig ny viden om folkesygdommen, 
som mellem 7 og 10 procent af befolkningen stifter per
sonligt bekendtskab med på et tidspunkt i livet.
Liselotte Hansen har i sit forskningsarbejde ultralyds
skannet 174 patienter, der i 2001-2011 fik diagnosen 
svær betændelse ved hulfodssenen.
Helt overordnet viste det sig, at knap halvdelen fortsat 
havde symptomer efter 10 år trods mange forskellige 
behandlinger.
De raske havde i gennemsnit haft symptomer i 725 dage, 
inden de blev deres symptomer kvit. Og kun hver fjerde 
af de symptomfrie havde normal hulfodssene ved ultralydsskanningen. 
Hælspore har dermed vist sig at være langt alvorligere end tidligere antaget. Den nye viden vil få betydning for, hvor 
hurtigt lægerne i fremtiden vil tillade patienterne fuld aktivitet.
Liselotte Hansens forskning ændrer også på antagelser, lægevidenskaben hidtil har støttet sig til om prognose og be
handling. Hendes resultater er netop publiceret i Orthopaedic Journal of Sports Medicine. 
Læs mere og find link til artiklen på hjemmesiden.

De 56 procent mest kritisk syge patienter, der blev ind
lagt i weekenden i 20142015 på Akutafdelingen, havde 
en større risiko for at dø inden for 30 dage end patienter, 
der blev indlagt på hverdage. Det viser et nyt ph.d. 
studie fra Aarhus Universitet.
Ph.d.studerende Iben Duvald viser i sin forskning, at 
mulige årsager kan være, at de patienter, der bliver ind
lagt i weekenden, er mere syge. Blandt de mest kritisk 
syge kom dobbelt så mange på Intensivt Afsnit i week
enden som til hverdag. Også forskelle i organisering af 
arbejdet på Akutafdelingen i 20142015 varierede meget 
mellem hverdag og weekend og kan være en medvir
kende forklaring.
 Vi lagde akutafdeling til dette studie, fordi vi meget 
gerne vil hjælpe til at finde årsager til den såkaldte 
weekendeffekt. Samtidig har vi, allerede før vi kendte forskningsresultaterne, øget bemandingen på speciallægesiden i 
weekenden, så vores yngre læger på Akutafdelingen har backup, fortæller Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direk
tør i HE Midt.
Læs mere om det nye studie på hjemmesiden.

Liselotte Hansen fremlægger sine forskningsresultater. 
Foto: Ulrich Fredberg, Diagnostisk Center

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2018/forskningsarsstuderende-andrer-lagers-syn-pa-halspore/
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2018/ph.d.-resultater-gor-weekenden-en-forskel-for-patientsikkerhed-pa-akutafdelinger/
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HE Midt ansætter ny daglig leder af Skive Sundhedshus 

Nye parkeringspladser på vej i Skive

I løbet af maj etableres de første nye parkeringspladser 
ved Skive Sundhedshus. Herefter følger et større arbejde, 
der skal give patienter, pårørende og personale nye p
pladser og en ny, grøn aktivitetspark.
Allerede i december sidste år lancerede Region Midt
jylland og Skive Kommune planerne for et løft til ude
faciliteterne omkring sundhedshuset, og til maj bliver 
første del af visionerne så omsat til praksis, når 15 nye 
ppladser etableres langs vejen fra Kompagnigade til 
Hospice Limfjord.
Og der bliver brug for de nye pladser fra begyndelsen. 
Umiddelbart efter begynder nemlig de indledende øvelser 
til nedrivningen af bygning 25 for at skabe plads til flere 
og bedre ppladser  og i den forbindelse bliver det nød
vendigt at spærre en del af den eksisterende parkerings
plads foran bygningen.
Sideløbende med parkeringsprojektet arbejdes der også på at skabe en ny, grøn aktivitetspark ved Skive Sundhedshus. 
Arbejdet med den nye park forventes at gå i gang til april 2019, og parken skal efter planen stå klar i slutningen af 2019.
Læs mere om arbejdet og de ændringer, det medfører i forhold til parkering ved Skive Sundhedshus på intranettet. Her 
finder du også et galleri med billeder fra den nu snart forhenværende bygning. 

Foto: Morten Raaby, Servicecentret

Den 1. april tiltræder Susan Johanne Pedersen i en nyoprettet stilling som dag
lig leder af HE Midts aktiviteter i Skive Sundhedshus. 
Susan Johanne Pedersen bliver leder af Serviceafsnittet på RH Skive og får an
svaret for den daglige ledelse af 20 serviceassistenter, som til maj bliver samlet 
i et nyt team. Samtidig bliver hun et bindeled, der i dagligdagen skal sikre 
kommunikation, samarbejde og drift blandt husets mange brugere. 
 Valget er faldet på Susan, fordi hun er en driftig og udviklingsorienteret leder. 
Hun har erfaringen og evnerne til at lede forskellige faggrupper og dermed 
favne tværfagligheden. Hun har desuden erfaring både fra region og kommune, 
hvilket er en stor fordel, når hun skal stå i spidsen for at skulle binde vores 
regionale aktiviteter sammen med de øvrige aktiviteter i sundhedshuset, siger 
HE Midts servicechef Mette Toftdahl. 
Susan Johanne Pedersen er uddannet sygeplejerske, men har også en diplom
uddannelse i ledelse. 
 Jeg tror, at sundhedshusene har en stor og vigtig rolle i fremtidens sundheds
sektor, og den rolle ser jeg frem til at være med til at udvikle. Samtidig synes 
jeg, at det er rigtig spændende at skulle arbejde med, hvordan vi kan blive endnu bedre til at bruge hinanden parterne 
imellem i sundhedshuset. Der er potentiale for at udvikle tiltag, der kommer rigtig mange til gavn, siger Susan Johanne 
Pedersen og fortsætter: 
 Som leder er jeg åben og lyttende, og jeg kommer med en stor ydmyghed og respekt for, at serviceassistenterne står 
midt i en forandringsproces, hvor de skal samles i et nyt team. Jeg vil gerne bringe deres gode idéer i spil, når vi sam
men skal finde fælles fodfæste i den nye organisering. 
Læs mere om den nye leder i Skive på HE Midts hjemmeside. 

Worm Photo

Forsknings- og udviklingspenge på højkant

Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond samt Novo Nordisk Fonden er aktuelle med åbne finansie
ringsmuligheder for forsknings og udviklingsprojekter.
I Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond er det de korterevarende stipendier og seniorstipendi
erne, der er mulighed for at søge netop nu og senest 13. april klokken 12.00.
Novo Nordisk Fonden har åbne ansøgningsrunder til Exploratory PreSeed Grants og Investigator Initiated Clinical Trials 
2018. Ansøgningsfristen er henholdsvis 6. april klokken 14 og 13. juni klokken 14.
Læs mere og find nyttige links på intranettet.

http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/seneste-nyheder/gron-aktivitetspark-og-bedre-parkering-ved-skive-sundhedshus/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/seneste-nyheder/gron-aktivitetspark-og-bedre-parkering-ved-skive-sundhedshus/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2018/nye-parkeringspladser-pa-vej-i-skive/
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2018/hospitalsenhed-midt-ansatter-ny-daglig-leder-af-skive-sundhedshus/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2018/forsknings--og-udviklingspenge-pa-hojkant/
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Hvad betyder en hjerneskade?

Tag med til kontrol for søvnapnø i Søvnklinikken på RH Viborg 

RH Hammel Neurocenter har sagt ja til at medvirke i en 
serie på otte kortfilm om, hvad det indebærer at have 
fået en hjerneskade.
Ideen er kommet fra tvjournalisten Jesper Bradsted, 
som tidligere har produceret en meget omtalt dokumen
tar i to afsnit ”Nick og Tanja efter ulykken”. Finansierin
gen er på plads takket være en donation fra TrygFonden 
på 225.000 kroner.
- Små, emneopdelte film vil være værdifulde – både for 
patienterne, for de pårørende og til intern undervisning 
og oplæring af personale. Helt overordnet vil vi gerne 
visualisere neurorehabilitering – og hvordan det kan ud
vikle sig over tid, siger ledende overlæge Merete Stub
kjær fra RH Hammel Neurocenter.
 Vi kan se store muligheder i at få patienterne og de pårørende til selv at vise og fortælle deres historie. Filmmediet 
kan på enestående vis skabe autenticitet på en vedkommende og engagerende måde, fortsætter Merete Stubkjær.
Hvornår, der er premiere på de otte kortfilm, er endnu uvist. For i produktionen vil der være fokus på, at hver film har 
sin eller sine gennemgående personer, så deres udvikling bliver synlig. Det bliver med andre ord patienternes forløb, 
der bliver styrende for produktionstidens længde.
Læs mere på hjemmesiden.

Et tvhold fulgte forleden patienten Ove Haslund, da 
han skulle til kontrol for søvnapnø i Søvnklinikken på RH 
Viborg. 
I indslaget får vi et kig ind i Helle Susanne B. Laursens 
arbejde som søvnsygeplejerske. Hun forklarer blandt 
andet, hvad søvnapnø er, og fortæller om symptomer og 
mulige følgesygdomme. 
Søvnklinikken i Viborg modtager 30 nye henvisninger om 
søvnapnø om måneden.
Se tvindslaget på TV MIDTVEST’s hjemmeside. 

Skærmbillede, TV MIDTVEST

NYHEDSbrevet holder påskeferie

HE Midts NYHEDSbrev holder påskeferie i uge 13 – fredag den 30. marts. 
Med forbehold for ændringer, der kan opstå i kølvandet på en eventuel kon
flikt, er NYHEDSbrevet på gaden igen i uge 14 – fredag den 6. april.
Rigtig god påske til alle!

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2018/hvad-betyder-en-hjerneskade/
https://www.tvmidtvest.dk/nyheder/20-03-2018/1930/mange-maend-lider-af-sovnapno?autoplay=1#player

