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Nyt projekt bringer yngre læger på banen
Rekruttering af fremtidens ledere og mere inspiration
og nytænkning i det etablerede sundhedssystem. Det er
formålet med projekt ”Yngre læger på banen”, som siden
årets begyndelse har kørt på Medicinsk Afdeling og Operation og Intensiv.
Her har i alt fire yngre læger arbejdet målrettet med hver
deres forandrings- og forbedringsprojekt, og undervejs
har de fået råd og kritiske spørgsmål fra en kaospilot.
- Han har kunnet stille nogle nysgerrige spørgsmål, som
har udvidet mine tanker om projektet. Og så har han
med sin erfaring kunnet forudse nogle af de udfordringer
og løsninger, jeg ville komme omkring, fortæller Simon
Kok Jensen fra Operation og Intensiv.
Han og Krista Dybtved Kjærgaard er to af de yngre læger,
der som de første på HE Midt har prøvet kræfter med projektet. Og de er ikke i tvivl om, at de har fået en række redskaber, som de kan gøre brug af i deres fremtidige virke som læger.
Samtidig vinder også afdelingerne og de garvede kolleger på projektet, vurderer uddannelseskoordinerende overlæge
Anette Bagger Sørensen fra Medicinsk Afdeling.
- Sundhedssystemet er under konstant udvikling, og vi er nødt til at følge med. Og de bedste til at se på systemet med
nye øjne er altså de unge, der kommer med friske øjne – så det kan godt betale sig at opfordre dem til at komme mere
på banen. Hvis vi så samtidig kan være med til at skabe fremtidige ledere, er det jo kun endnu bedre.
Du kan læse mere om projektet på intranettet, og den 15. juni kl. 15.15 kan du i RH Viborgs mødelokale 21 møde deltagerne og høre om de enkelte projekter.
Sundhedspleje på tværs af kommune og hospital giver fordele
Det giver en bedre start på livet for moderat tidligt fødte børn at have den
samme sundhedsplejerske tilknyttet både på hospitalet og i hjemmet. Det viser
resultater fra et projekt om børn født i graviditetsuge 32-37. I projektet blev
børn og forældre fulgt det første år efter fødslen.
Et ønske om at styrke overgangen mellem hospital og hjem for moderat tidligt
fødte børn var udgangspunktet, da Viborg Kommune og RH Viborg i 2016 indgik et samarbejde om projektet ”Sundhedspleje på tværs”, der nu er afsluttet.
Viborg Kommune og RH Viborg har i projektet afprøvet en ny funktion, hvor en
nyuddannet sundhedsplejerske med særlig viden om tidligt fødte blev ansat i
en delestilling mellem kommune og hospital. Hun fulgte familierne under indlæggelsen, i overgangen til eget hjem og
efter udskrivelsen som familiens sundhedsplejerske. På den måde blev der allerede kort efter fødslen etableret en relation mellem familie og sundhedsplejerske, og den særlige viden om tidligt fødte blev gjort let tilgængelig for forældrene
både før og efter udskrivelse.
Både den særlige viden om tidligt fødte og det indgående kendskab til barn og familie, som sundhedsplejersken fik, viste
sig at have markant betydning for forældrenes oplevelse af at mestre forældrerollen i de første måneder af barnets liv.
- Det har vist sig, at den særlige viden om tidligt fødte og den gennemgående kontakt, som den tværgående sundhedsplejerske har haft, har lettet overgangen fra hospital til eget hjem for familierne. Den har været afgørende i
forhold til, at der hurtigt er etableret en god kontakt mellem det tidligt fødte barn og forældrene, siger Lene Birkner
Nielsen, der er projektleder og klinisk sygeplejespecialist.
Læs mere i nyhed på hjemmesiden.
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Hammel Neurocenter styrker de kommunale genoptræningstilbud til hjerneskadede
RH Hammel Neurocenter skal være med til at løfte kvaliteten af de kommunale
genoptræningstilbud til hjerneskadede i den vestlige del af Danmark.
I et nyt treårligt projekt skal Hammel Neurocenter hjælpe kommunerne med at
give borgere med erhvervet hjerneskade de rette tilbud. Det har stor betydning
at give den rette effektive genoptræning for at mindske følgerne af en hjerneskade.
- Vi skal med projektet løfte de faglige kompetencer, som kommunale medarbejdere skal have for at kunne varetage opgaven med neurorehabilitering på
avanceret niveau, fortæller Jim Jensen, der er Hammel Neurocenters projektleder på projektet.
Projektets formål er blandt andet at afklare kommunernes behov for kompetenceudvikling for at kunne løse rehabiliterings-opgaven på avanceret niveau. Desuden at udvikle et uddannelsesforløb, som matcher behovene for kompetenceudvikling for kommunal avanceret neurorehabilitering. Og sidst men ikke mindst at udvikle og afprøve en udgående
funktion fra Hammel Neurocenter på udvalgte caseforløb på avanceret niveau.
Hammel Neurocenter skal derfor holde temadage og kurser samt supervisere relevante fagpersoner i de jyske og fynske kommuner som en del af projektet.
Læs mere på hjemmesiden.
Viborg-sygeplejerske er ny formand for Sygeplejeetisk Råd
De danske sygeplejersker har overladt deres etiske mikrofon til Anne Bendix
Andersen – sygeplejerske og ph.d.-studerende i Center for Forskning i Klinisk
Sygepleje på RH Viborg. Hun modtog valget som formand for Sygeplejeetisk
Råd på Dansk Sygeplejeråds Kongres, som løb af stablen 14.-17. maj.
Hendes ballast er en brændende interesse for etik i sygeplejen. På vejen til
posten som etisk ordfører har hun desuden været to år ”i lære” som menigt
medlem af Sygeplejeetisk Råd.
- Når vi snakker etik, er vi helt inde i sygepleje-professionens kerne. Etik i
sygeplejen handler blandt andet om at sikre patienten selvbestemmelse og at
respektere patientens valg, værdier og livsmål, forklarer Anne Bendix
Andersen.
Etiske dilemmaer kan for eksempel opstå, hvis patientens og sygeplejerskens
værdier er forskellige. Eller hvis sygeplejerskens arbejdsvilkår ikke tillader

Privatfoto

hende at forholde sig individuelt til og at agere på patientens behov. Her kan
systematisk etisk refleksion være en god metode til at styrke sin etiske dømmekraft, mener Anne Bendix Andersen og
henviser til publikationen ”Etisk refleksion i sygepleje” fra Sygeplejeetisk Råd.
Publikationen er et godt eksempel på, hvad Sygeplejeetisk Råd beskæftiger sig med. Mere konkret har rådet på det
seneste blandt andet arbejdet med etiske problemer ved egenbetaling for tolkebistand, omskæring, aktiv dødshjælp,
hasholie i ernæringssonder og national strategi for personlig medicin.
Læs interview med Anne Bendix Andersen på hjemmesiden.
Tiltrædelsesforelæsning på RH Silkeborg
Professor Torkell Juulsgaard Ellingsen holder tiltrædelsesforelæsning som adjungeret professor i innovative patientforløb ved Aarhus Universitet og
Universitetsklinik for Innovative Patientforløb på RH Silkeborg.
Trods titlen ”A proposal for a rational and innovative research strategy in
rheumatology” foregår forelæsningen på dansk.
Som adjungeret professor blev Torkell Ellingsen en del af samarbejdet mellem Aarhus Universitet og Universitetsklinik for Innovative Patientforløb på
RH Silkeborg i 2016. Hans primære arbejde som specialeansvarlig overlæge,
professor og forskningsleder har han ved Reumatologisk Afdeling på Odense
Universitetshospital. Torkell Ellingsen blev adjungeret professor for at lede
fælles forskningsprojekter om nye markører, teknikker og strategier til at optimere diagnostik og behandling af gigtbetændelse og følgesygdomme hos patienter med gigtsygdomme.
Tiltrædelsesforelæsningen finder sted torsdag den 7. juni klokken 14.00-16.00 i mødelokale 2 (plan 4) på RH Silkeborg. Alle er velkomne.
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Ny forskningsrapport på HE Midt
”Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter 2017” er titlen på den årlige forskningsrapport fra HE Midt. Den er netop
offentliggjort på hospitalsenhedens forskningshjemmeside.
- Det er med stor glæde og stolthed, at vi igen i år kan lægge navn til en forskningsrapport, der dokumenterer, at hospitalsenheden også på forskningsområdet er i stand til
at holde dampen oppe. 181 peer reviewed-artikler inklusive reviews og epub ahead of
print blev det til i 2017 mod 174 i 2016.
8 ph.d.-afhandlinger udgik fra HE Midt i 2017 mod 7 i 2016.
De videnskabelige tidsskrifter har ikke været ene om at interessere sig for forskningen på HE Midt. Mange af vores forskere har også haft succes med at formidle deres
resultater for offentligheden i både lokale og landsdækkende medier, skriver
hospitalsledelsen i sit forord.
Alle afdelinger og centre på HE Midt har bidraget med oplysninger til rapporten, der også rummer et
interview med hospitalsenhedens forskningsstøtterådgiver Ulrik Korff under overskriften ”Fonden skal forstå, hvorfor
den skal støtte netop dit projekt”.
Rapporten udkommer også i et begrænset oplag som trykt publikation. Alle afdelinger og centre modtager inden længe
nogle få eksemplarer. Så længe lageret rækker, kan ekstra eksemplarer af den trykte rapport bestilles hos sekretær Ian
McCulloch i Forskning.

NYHEDSbrevet udgives af hospitalsledelsen på Hospitalsenhed Midt
Tekst og layout: Susanne M. Overgaard, Winnie Axelsen Elmstrøm, Rikke Dueholm og Kristine Stange
Foto (hvis ikke andet fremgår under billedet): Lisbeth H. Justesen og Agata Lenczewska-Madsen
Kontakt: kommunikation@midt.rm.dk I telefon: 7844 1113 - 7844 1118 - 7844 1121 - 7844 1111

side 3 / 3

NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt • uge 22 • den 1. juni 2018

