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Ny café på vej i Skive Sundhedshus

Nyt ph.d.-projekt undersøger lægers kreative og innovative kompetencer

uge 24 • den 15. juni 2018

Kreativitet og innovation – evnen til at få ideer og evnen til at realisere ide-
erne, så de får værdi for andre – er vigtige kompetencer, som i diverse ledel-
sesrapporter fremhæves som nogle af de vigtigste i det 21. århundrede. Også 
sundhedsvæsenet har bud efter folk med kreative og innovative færdigheder. 
- Helt overordnet må vi sige, at vi skal kunne og turde gå nye, utraditionelle 
veje, hvis vi skal bevare kvaliteten i et sundhedsvæsen, der konstant er ud-
fordret af begrænsede økonomiske rammer og nye krav og muligheder, for 
eksempel flere ældre, flere med kroniske sygdomme, nye og ofte dyre teknolo-
giske og medicinske muligheder, siger Mie Østergaard. 
Hun arbejder i forskningsenheden på RH Silkeborgs Center for Planlagt Kirurgi 
og er pr. 1. maj gået i gang med ph.d.-projektet: Enhancing Innovative Com-
petences in the Danish Health Care Sector – A Mixed Methods Study.
I projektet undersøger hun behovet for innovative kompetencer hos læger – og 
hvordan læger opnår disse kompetencer. Sammen med INNO-X Healthcare ved 
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, vil hun udvikle, gennemføre og 
evaluere et uddannelsesprogram til støtte af lægers innovative kompetencer.
Mie Østergaards projekt-setup er lige så kreativt og innovativt som det emne, 
hun skal forske i. Læs mere om det på hjemmesiden. Her får du også svar på, 
hvorfor kombinationen innovation og læger er interessant i en forskningssammenhæng.

Produktionshøjskolen Marienlyst har netop fået nøglerne 
til et lokale i Skive Sundhedshus, hvor elever fra skolen 
skal i gang med at indrette og drive en café. 
Den nye café i Skive Sundhedshus kommer til at gavne 
mange mennesker. Først og fremmest får brugere og 
medarbejdere i huset mulighed for at benytte caféen og 
købe mad og drikke. Men også de ansatte i caféen – 
elever fra produktionshøjskolen – får viden og erfaring, 
der skal hjælpe dem videre på arbejdsmarkedet eller i 
uddannelsessystemet. 
- Vi vil i samarbejde med Skive Sundhedshus etablere et 
nyt tilbud, der sikrer muligheden for sunde måltider til 
medarbejdere og brugere i huset. Sundhedshuset har en 
stor gruppe medarbejdere og brugere, som længe har 
efterlyst muligheden for at købe mad i forbindelse med deres dagligdag i huset. Derfor ser vi frem til at åbne caféen, der 
samtidig giver os god mulighed for at klæde vores elever på med erfaring og viden, siger Sven Irgens-Møller, der er for-
stander på Produktionshøjskolen Marienlyst i Skive. 
- Her på RH Skive glæder vi os til at indtage den nye café. Det har længe været et ønske fra vores side at kunne til-
byde den service til både vores patienter, pårørende og ansatte. Samtidig bliver det fantastisk at få et fælles samlings-
sted for alle husets brugere. Det giver nye muligheder, og husets medarbejdere får lettere ved at mødes uformelt på 
kryds og tværs, siger Susan Johanne Pedersen, der er serviceleder på RH Skive og leder af den regionale del af Skive 
Sundhedshus. 
Læs mere på hjemmesiden.

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2018/fremtidens-lager-skal-tro-pa-egne-evner-til-at-andre-verden/
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2018/ny-cafe-pa-vej-i-skive-sundhedshus/
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Forskning fører til smertefrihed efter knæoperation

Kig ind i det nye akutcenter
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Hovedindgangens karruseldør er på plads. Ure og sengepaneler er ved at blive hængt op på sengestuerne. Og i Akut-
afdelingen er væggene malet, gulvene lagt og dørene monteret.
Det nye akutcenter ved RH Viborg ligner efterhånden det, det skal være – et moderne hospital med lyse, imødekom-
mende rammer.
Men selv om byggeriet nogle steder ser næsten færdigt ud, så varer det stadig lidt tid, før vi kan flytte ind. Når hånd-
værkerne forlader byggepladsen, rykker vores leverandører nemlig ind med de mange bygherreleverancer. Alt fra 
operationslamper og skannere til lifte, lejer, patientkald og klinisk logistikskærme med videre skal monteres, justeres, 
testes og samkøres, så vi er helt sikre på, at det hele spiller, når vi til maj tager imod første patient i det nye akut-
center. Samtidig skal perioden bruges til at lære de nye rammer godt at kende og øve nye arbejdsgange med eksem-
pelvis simulationstræning. 
Men allerede nu kan du altså få en lille smagsprøve på fremtiden, hvis du klikker dig ind på fremtidensakuthospital.dk, 
hvor du finder billedgalleri fra byggepladsen.

Fredag den 22. juni forsvarer læge Charlotte Runge en ph.d.-afhandling om 
smertebehandling hos patienter, der skal have et nyt knæled. Men hendes re-
sultater har allerede ændret klinisk praksis. 
Målet for Charlotte Runges forskning har været at finde frem til en bedre 
smertelindring end morfin, som hidtil har været midlet til at dæmpe de svære 
smerter, patienterne oplever efter operationen. 
Charlotte Runge har koncentreret sine undersøgelser om den ene af to nerver i 
den bageste del af knæet (obturatorius-nerven) og har udviklet en ny teknik til 
at bedøve det fine netværk af smerteførende nervetråde i knæhasen. Det sker gennem en nerveblokade på låret. 
Hun dokumenterer, at patienterne bliver smertefrie uden behov for morfin efter operationen, når blokaden af obtura-
torius-nerven i den bageste del af knæet kombineres med en blokade af nerverne til den forreste del af knæet. Med 
smertefriheden følger de bedste betingelser for at komme hurtigt i gang med den genoptræning, der er så vigtig for et 
godt resultat af operationen.
”The Analgesic Effect of Obturator Nerve Blockade after Total Knee Arthroplasty” er titlen på Charlotte Runges ph.d.-
afhandling. Forskningsprojektet udgår fra Aarhus Universitet, Health, og RH Silkeborg, Center for Planlagt Kirurgi. 
Forsvaret finder sted fredag den 22. juni klokken 14.00 i Lillesø auditorium, VIA University College, Nattergalevej 1, 
8600 Silkeborg. Forsvaret er offentligt, og alle er velkomne.

RH Viborg henter erfaren oversygeplejerske fra Sygehus Sønderjylland

RH Viborg har ansat Anne Dorthe Bjerrum som ny oversygeplejerske på afdelingerne 
Hjertesygdomme og Medicinsk Afdeling. Hun kommer fra en stilling som oversygeplejer-
ske på Sygehus Sønderjylland, hvor hun siden 2016 har bestredet poster som centerchef 
og oversygeplejerske. Før dette var hun klinikchef og oversygeplejerske ved Aalborg 
Universitetshospital fra 2001-2016.
Hun indtræder dermed i afdelingsledelserne sammen med ledende overlæger Jens 
Refsgaard og Henning Danielsen. Afdelingerne har tilsammen 83 sengepladser og havde 
i 2017 8.500 indlæggelser og 68.000 ambulante besøg. 
- Jeg har tidligere arbejdet inden for hjertesygdomme og det medicinske område. Det 
er områder under aktuelt pres med stor patientvækst, hvor vi i samarbejde med med-
arbejdere og ledere virkelig kan gøre en stor forskel, fortæller Anne Dorthe Bjerrum, der 
tiltræder 1. august. Læs mere på hjemmesiden.

Privatfoto

http://www.hospitalsbyggeri-viborg.rm.dk/nyheder/nyheder/2018/kig-ind-i-det-nye-akutcenter/
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”Månedens pejlekegle” - et nyt kvalitetstiltag i Regional Specialtandpleje

Tag på Folkeuniversitetet med rabat
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”Månedens pejlekegle” er et nyt tiltag i Regional Specialtandpleje. Tiltaget skal 
sætte fokus på udvalgte retningslinjer og øge medarbejdernes kendskab til 
dem. Pejlekeglen er en stor plakat, hvor forskellige retningslinjer på skift bliver 
kogt ned til let ”spiselige” budskaber. Plakaten bliver hver måned opdateret 
med et nyt budskab og hængt op på strategisk udvalgte steder rundt om på de 
forskellige klinikenheder i afdelingen.
Tiltaget begyndte som et forbedringsforslag, der kom fra et nyetableret forbed-
ringsudvalg i afdelingen. Formålet er at skærpe opmærksomheden om ret-
ningslinjerne på en ny måde for at undgå kvalitetsbrist. Hver måned bliver der 
i forbedringsudvalget besluttet et nyt emne til ”månedens pejlekegle”. Indtil 
videre har pejlekeglen haft fokus på tavshedspligt, åben kultur og kirurgisk tjekliste.
Forbedringsudvalget har planer om på sigt at give plakaten et nyt design, da meningen er, at den konstant skal kunne 
tiltrække opmærksomhed og motivere medarbejderne til at lære nyt. 
Pernille Endrup Jacobsen, ledende overtandlæge i Regional Specialtandpleje, er begejstret for ideen. Hun fortæller, at 
der har været gode tilbagemeldinger på initiativet, og hendes opfattelse er, at medarbejderne læser budskaberne på 
plakaterne. 

Ansatte i Region Midtjylland har igen mulighed for at komme på et efterårs/
vinterkursus på Folkeuniversitetet til 25 procent af kursusprisen. Region Midt-
jylland betaler resten.
Folkeuniversitetet samarbejder med landets universiteter om at formidle den 
nyeste forskning inden for blandt andet sundhed, psykologi, kultur, samfunds-
forhold, pædagogik, kommunikation og ledelse. Kurserne foregår i Aarhus 
eller Herning.
Tilmeldingen åbnede tirsdag den 12. juni. 
Du kan kun få rabat til ét af de kurser, regionen har plukket fra Folkeuni-
versitetets katalog. Vil du deltage i andre eller flere kurser, er de øvrige 
til normal pris. Antallet af pladser er begrænset og fordeles efter ”først til 
mølle-princippet”.  Tilmeldingen lukker, når puljen er opbrugt. Herefter kan 
du naturligvis tilmelde dig til normal pris på Folkeuniversitetets egen tilmel-
dingsside.
På intranettet kan du hente det særlige kursusprogram for Region Midtjyl-
land og se, hvordan du tilmelder dig.

www.fuau.dk
www.fuau.dk
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2018/bliv-klogere-med-rabat/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2018/bliv-klogere-med-rabat/

