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Operation og Intensiv klippede snoren til ny struktur

Første I-stillinger baner vej for speciallæger i akutmedicin

Jublen var stor, da Sundhedssty-
relsen for nylig valgte at indføre et 
lægeligt speciale i akutmedicin. De 
fælles akutmodtagelser og dermed 
også Akutafdelingen på RH Viborg har 
nemlig eksisteret siden 2013, men det 
manglende akutmedicinske speciale 
har gjort det svært at rekruttere læger 
til afdelingen.
Med det nye speciale kan yngre læ-
ger nu søge introduktionsstilling og 
derefter hoveduddannelse inden for 
akutmedicin. Og lige nu er de første 
introduktionsstillinger på RH Viborg i 
opslag. 
- Vi kan næsten ikke vente med at 
komme i gang. Det er en meget stor 
milepæl, at vi nu kan begynde at 
uddanne læger inden for det akutme-
dicinske speciale, fortæller ledende 
overlæge på Akutafdelingen, Jacob Stouby Mortensen. 
Målbeskrivelsen for uddannelsen i akutmedicin lægger vægt på, at de kommende speciallæger har de kompetencer, der 
skal til for at håndtere akut syge eller tilskadekomne patienter. Fokus er på at vurdere og behandle de akutte symp-
tomer og lægge en plan for det videre forløb, så patienten hurtigt kan komme hjem eller til yderligere behandling i en 
anden specialafdeling. Se opslagene til introduktionsstillingerne her.

Ledende overlæge Jacob Stouby Mortensen glæder sig sammen med sine læ-
gekolleger til at uddanne nye speciallæger i akutmedicin.

Fremtiden begyndte i onsdags! I hvert fald hvis man arbejder på HE Midts Operation og Intensiv. Afdelingen klippede 
nemlig onsdag morgen snoren til den nye struktur, som skal sikre gode patientforløb og tværfagligt samarbejde. Der-
med har Operation og Intensiv for alvor tyvstartet forberedelserne til næste års indflytning i fremtidens akuthospital i 
Viborg.
- Vi tror på, at det er en god investering at tage hul på de nye arbejdsgange og strukturer allerede nu. På den måde 
kan vi få det hele øvet godt igennem, træne patientforløb og lære hinanden godt at kende i de nye afsnit, inden vi også 
skal forholde os til helt nye rammer i 2019, sagde oversygeplejerske Leni Abrahamsen. 
I praksis betyder den nye organisering, at Operation og Intensiv fremover er inddelt i fem afsnit: Sterilcentral, Dagki-
rurgi, Operation og Opvågning, Intensiv og Skopi-Klinik. 
Læs mere om Operation og Intensivs nye struktur og fejringen onsdag.

https://rm.emply.net/recruitment/vacancyAd.aspx?publishingId=1970c201-33e6-403a-99d4-c4939dc19ecf
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2018/operation-og-intensiv-klippede-snoren-til-ny-struktur/ 
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Lisbeth har stillet skarpt på hospitalet i 46 år

Diagnostisk Center kåret som bedste uddannelsessted for reumatologer
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Privatfoto.

Landets bedste uddannelsessted for fremtidens gigtspecialister ligger i Silke-
borg – nærmere betegnet i Diagnostisk Center. 
Organisationen Yngre Reumatologer har netop kåret Diagnostik Center som 
Danmarks bedste uddannelsessted. Prisen for bedste reumatologiske uddan-
nelsesafdeling, Den Gyldne Pelotte, blev overrakt til uddannelsesansvarlig 
overlæge Jesper Blegvad-Nissen til årsmøde i Dansk Reumatologisk Selskab. 
Og det er langt fra første gang, at prisen havner i Diagnostisk Center. 
Den Gyldne Pelotte er Yngre Reumatologers uddannelsespris, der gives efter 
indstilling fra de uddannelsessøgende på de reumatologiske uddannelsessteder 
i Danmark. 
- Det er en stor ære at modtage prisen og en kæmpe anerkendelse, at de 
initiativer, vi har søsat for at uddanne vores yngre kolleger bedst muligt, bliver synliggjort, siger uddannelsesansvarlig 
overlæge Jesper Blegvad-Nissen fra Diagnostisk Center. 
- Vi har en ualmindelig god opbakning fra alle kolleger omkring uddannelsesopgaven, og vi har lysten til at udvikle 
vores yngre kolleger. Alle vil gerne uddanne gode kolleger og vinde uddannelsesprisen, og derfor bliver uddannelse af 
kommende reumatologer altid prioriteret og tænkt ind i vores arbejde. Desuden er centerledelsen altid lydhør over for 
vores idéer og giver os gode betingelser for at udvikle uddannelsesopgaven, lyder det fra Jesper Blegvad-Nissen. 
Læs resten af nyheden på hjemmesiden. 

Hun har været med til diverse operationer og undersøgelser. Stillet skarpt på 
alt fra sår, flyveører og næser til mishandlede børn og brystopererede kvinder. 
Og været til stede ved både festlige anledninger, byggeri og flytninger. 
Siden 1972 har fotograf Lisbeth Hasager Justesen fulgt livet på hospitalet i Vi-
borg og har de seneste år også haft sin faste gang på hospitalerne i Silkeborg, 
Hammel og Skive. Her har hun blandt andet taget billeder til brug i diagnosti-
cering og behandling, til patientinformation og –vejledninger for de forskel-
lige kliniske afdelinger og til hjemmeside og pressemeddelelser for hospitalets 
kommunikationsafdeling. 
Efter 46 år i hospitalets tjeneste har Lisbeth Hasager Justesen efterhånden set 
det meste. Liv og død. Glæde og smerte. Nedrivningen af det gamle hospital og opbygningen af både det store højhus 
i 80’erne og det nye akutcenter, der skal stå færdigt i 2019. Optur og ekspansion i den offentlige sektor og nedgang og 
sparerunder. 
17. maj lægger hun kameraet i tasken for sidste gang og går på pension. 
Se et udpluk af hospitalsfotografens billeder på intranettet.

HE Midt skal have ny sundheds-it-chef

Henrik Vestring, chef for Sundheds-It på HE Midt, bliver fra 1. juni ny kontor-
chef for it-produkter i Koncern IT.
Henrik Vestring har siden 2013 været chef for Sundheds-It i HE Midt. Sammen 
med sin stab har Henrik været drivkraft for implementeringen af nye it-syste-
mer og nye funktioner og løsninger i allerede eksisterende systemer – heri-
blandt tæller klinisk logistik og en række nye funktioner i Midt-EPJ. 
Samtidig har Henrik Vestring sammen med Sundheds-It været med til at 
præge udviklingen på it-området i hele Region Midtjylland gennem strategisk 
samarbejde med øvrige hospitaler og Koncern IT. Senest har Henrik Vestring 
sammen med Administrationens øvrige stabe været drivkraft i HE Midts data- 
og BI-arbejde.
- Henrik har haft stor betydning for, at it-systemerne i dag understøtter HE 
Midts arbejde på patientens præmisser og hjælper os til at kunne optimere 
arbejdsgange og forløb. Han har kombineret sit nære kendskab til de kliniske 
arbejdsgange med en styrket proceshjælp til implementering i afdelinger og 
centre. Henrik har skabt flotte resultater i sine fem år på HE Midt, og vi ønsker ham god vind fremover, siger Lars Dahl 
Pedersen, hospitalsdirektør.
Administrationen indleder nu rekruttering af ny sundheds-it-chef.

Privatfoto.

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2018/diagnostisk-center-karet-som-bedste-uddannelsessted-for-reumatologer/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2018/lisbeth-har-stillet-skarpt-pa-hospitalet-i-46-ar/
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4 bedøvede grise til 5 skærende specialer

Passer du på borgernes data? Ny databeskyttelsesforordning fra 25. maj 
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Husker du sikker mail til patienter? Er der personfølsomme oplysninger i din 
mailboks? Og hvornår må du slå op i EPJ?
Den 25. maj får HE Midt en ekstra vagthund. Der træder EU’s nye databeskyt-
telsesforordning nemlig i kraft.
Vi arbejder allerede efter de principper, som Databeskyttelsesforordningen 
bygger på i forhold til at håndtere data og personoplysninger. Men der er større 
krav til, at vi dokumenterer vores databehandling og opfylder borgernes ret-
tigheder.
Blandt de vigtigste områder er:
Opslag i EPJ, Sundhedsjournalen og FMK 
Hvornår du må slå op, afhænger af formålet, og er forskelligt fra system til system.
En ny retningslinje beskriver nærmere, hvornår du må slå op. 
Sikker mail
Vi må ikke kommunikere med borgere via almindelig mail, hvis mailen rummer personfølsomme, fortrolige eller på 
anden måde personhenførbare oplysninger.
Opbevaring af dokumenter, der indeholder personoplysninger
Filer, der indeholder personoplysninger, må højest være på x-drev, dokumentdrev og mailsystemet i en måned. Heref-
ter skal de overføres til ESDH, EPJ eller lignende.
Se hovedkrav til vores behandling af persondata. 

Ny organisering for serviceassistenter er trådt i kraft på RH Viborg

Mundheldet ”øvelse gør mester” gælder også for læger. At få mulighed for 
praktisk og naturtro operationstræning på forsøgsdyr er et godt rygstød for 
vordende kirurger i deres videre færd. 
Med dette gode formål in mente holdt de fem skærende specialer på RH Vi-
borg (gynækologi, ortopædkirurgi, kirurgi, karkirurgi og urologi) forleden et 
endags-kursus for læger i introduktionsforløb eller hoveduddannelse. ”Kirurgi 
på tværs” var arbejdstitlen på kurset, som fandt sted på det kirurgiske fær-
dighedslaboratorium, som HE Midt driver i samarbejde med DCA – Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug, AU Foulum. 
Specialerne fik hver især stillet to kursuspladser til rådighed. Fire bedøvede 
grise var på forhånd gjort klar til operation og lå klar på to lejer til laparosko-
pisk kirurgi, ét leje til åben kirurgi og ét leje med C-bue til åben kirurgi og 
mulighed for samtidig røntgengennemlysning. En supervisor fra hvert speciale 
havde på forhånd fået til opgave at planlægge en række indgreb, som rent 
teknisk lod sig udføre på en gris. Indgrebene var af varierende sværhedsgrad 
og skulle udføres med forskellige kirurgiske instrumenter. For at begrænse 
antallet af forsøgsdyr blev de hver især brugt til flere indgreb – nogle endda 
på samme tid.
Fotograf Agata Lenczewska-Madsen, HE Midt, var på pletten med sit kamera 
og forevigede stemningen omkring operationslejerne i det tætpakkede færdig-
hedslaboratorium. 
Se hendes fotogalleri på intranettet.

Forsøgsdyrenes forhold reguleres 
efter regler for dyrevelfærd og -etik. 
Dyrene er bedøvet og oplever ingen 
smerte – hverken under operationer-
ne, eller når de aflives efter seancen.

Den nye organisering af Serviceassistenter på RH Viborg trådte i kraft den 1. 
maj, og Servicecenteret meddeler, at alt er forløbet planmæssigt ved overgan-
gen.
På RH Viborg er serviceassistenterne fra 1. maj ansat i Servicecenteret, men 
stadig tilknyttet deres hidtidige afdelinger. Dermed har 150 serviceassistenter 
skiftet ledelse. 
Der er indgået serviceaftaler mellem hver afdeling og Servicecenteret i forhold 
til, hvilke opgaver serviceassistenterne skal løse på hver afdeling. 

http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XE59003954BFC3472C12581FE003F580D&level=HOMI&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g
http://intranet.rm.dk/organisation/Informationssikkerhed/sikker-e-mail/
http://intranet.rm.dk/organisation/Informationssikkerhed/retningslinjer-og-vejledninger/hvor-gemmer-jeg-dokumenter/
http://intranet.rm.dk/organisation/Informationssikkerhed/databeskyttelsesforordning/databehandling/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2018/4-bedovede-grise-til-5-skarende-specialer/
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HE Midt løber til 24-timers-løbet

Elever på Mercantec fik prik-præcise svar om allergi og astma

Onsdag den 2. maj var det Verdens Astmadag. For at være med til at kaste lys 
over astma og allergi rykkede et hold lungelæger og lungesygeplejersker ud 
fra deres klinikker på RH Viborg og RH Skive – og ind på Mercantecs afdeling 
for de tekniske erhvervsuddannelser og teknisk gymnasium i Viborg. Ud over 
deres faglige ballast medbragte de ”alt til faget hørende” af udstyr til priktest 
og måling af lungefunktion. Hurtigt fik de indrettet en interimistisk ”klinik” i 
kantinen, hvor de holdt åbent hus for skolens elever.
”Klinikken” nåede at prikteste cirka 150 elever. 45 fik undersøgt deres lunge-
funktion.
- Vi var noget overraskede over, at mellem hver fjerde og hver femte havde 
symptomer på allergi. Til gengæld blev de fleste frikendt efter lungefunktions-
undersøgelse. En enkelt blev dog sendt videre til egen læge med symptomer 
på KOL, fortæller Asta Flodgaard, afdelingssygeplejerske på Klinik for Lunge-
sygdomme og Medicinsk Afsnit 2 for patienter med lungesygdomme.
Det blev til fire meget travle kliniktimer. Fra start var der kø, og eleverne kom 
i en jævn strøm gennem hele åbningstiden. Alle med symptomer på allergi el-
ler astma fik en opfølgende snak med en læge eller en sygeplejerske. Flere fik 
vejledning om hjælp til rygestop. Herudover havde lungeeksperterne forberedt 
sig på at komme i snak med eleverne om, hvad astma og allergi kan betyde for deres erhvervsvalg og om muligheder 
for at få hjælp til at gennemføre deres uddannelse.
- Eleverne var tydeligvis mest optaget af deres personlige helbredssituation her og nu. Vi oplevede særdeles stor 
interesse fra de lyttende og spørgelystne elever. Det var virkelig en fornøjelse at komme i dialog med dem, siger Asta 
Flodgaard.

Eleverne på Mercantec mødte tal-
stærkt op til prikkedag på Verdens 
Astmadag. Lungesygeplejersken 
prikker forskellige allergifremkal-
dende stoffer ned i huden med en lille 
lancet. Rødme og hævelse omkring 
indstiksstederne er tegn på allergi. 
Foto: Asta Flodgaard

Traditionen tro stiller HE Midt op med hold til det årlige 24-timers-løb rundt om 
Søndersø i Viborg. 
I år foregår løbet fra lørdag den 18. august klokken 12.00 til søndag den 19. 
august klokken 12.00. 
Igen i år er HE Midts ”hovedkvarter” ved græsplænen foran Vestdansk Center 
for Rygmarvsskade (VCR) – lige ved bådhuset og meget tæt på målstregen. 
Planlægningen er i fuld gang. Hvis din afdeling ønsker at deltage, skal I melde 
ind med en holdansvarlig kontaktperson til Morten Sode fra Sundheds-It senest 
den 30. maj – også selvom I har svært ved at samle et helt hold. De holdan-
svarlige bliver indkaldt til et informations- og koordineringsmøde, og de afdelinger, der ikke kan stille et helt hold, 
bliver til mødet matchet efter bedste dating-stil, så HE Midt stiller med så mange hold som muligt. 
- Der er ikke krav om, hvor hurtigt du skal løbe. Du skal bare have lyst til at være med til et hyggeligt arrangement 
sammen med dine kolleger. Igen i år opstiller vi fælles grill ved teltpladsen, siger Morten Sode, der er en af HE Midts 
arrangører.
Hvert hold skal selv melde sig til løbet. Tilmeldingen er åben, og der er mulighed for tilmelding frem til 30. juli. 
Du tilmelder et hold på 24-timers-løbets hjemmeside.
HE Midt betaler deltagergebyret, og du får en løbetrøje, sandwich og vand – og ikke mindst en dejlig oplevelse sam-
men med dine kolleger. 
Har du spørgsmål, kan du kontakte Morten Sode på mailen morten.sode@midt.rm.dk. 

NYHEDSbrevet holder Kristi himmelfartsferie

HE Midts NYHEDSbrev holder Kristi himmelfartsferie i uge 19 – fredag den 11. 
maj.
Følg de fire hospitaler på intranettet og Facebook, hvor du løbende kan orientere 
dig om vores nyheder. 
NYHEDSbrevet er forårsklar igen i uge 20 – fredag den 18. maj.
Rigtig god Kristi himmelfartsferie.
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