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Når man vil være danmarksmester i Dagkirurgi

Dagkirurgi i Center for Planlagt Kirurgi har gode erfa-
ringer med at kombinere to standardiserede udviklings-
værktøjer til kvalitetsudvikling. Det fortæller projektsyge-
plejerske Dorte Gosvig om i en artikel på hjemmesiden.
- Når RH Silkeborg er Danmarks bedste – så må vi lokalt 
i Dagkirurgi også stræbe efter at være danmarksmestre i 
dagkirurgi. Det kræver, at vi kan levere det højeste kva-
litetsniveau i alle elementer af det dagkirurgiske patient-
forløb. Og det kræver, at alle elementer spiller perfekt 
sammen til hver en tid, siger hun.
Dagkirurgis columbusæg har været systemet Swim-
lanes til arbejdsgangsbeskrivelser – og SCRUM til at styre 
processen med at optimere elementerne i patientforløbet. 
Arbejdsgangsbeskrivelserne har bidraget til, at alle fag-
grupper kender og har forståelse for hinandens opga-
ver. Så alle har fælles retning i arbejdet med at udvikle 
kvaliteten.
I SCRUM fastlægges konkrete indsatsområder, der gennemføres i tværfaglige, ledelsesforankrede arbejdsgrupper, som 
medlemmerne selv har meldt sig til. Arbejdet udføres i sprint af maksimalt 4 ugers varighed.
- Kombinationen af de to systemer har fungeret rigtig godt i vores dagkirurgiske virkelighed. Man får lyst til at udvikle 
kvaliteten, og arbejdsmetoden gør, at opgaven bliver realistisk og overskuelig, blandt andet fordi vi opdeler arbejdet 
i passende bidder og deler opgaverne imellem os. Vi kan hurtigt få arbejdet omsat til praksis, og så husker vi at fejre 
vores succeser. Dette vidnesbyrd om vores resultater er meget motiverende, siger Dorte Gosvig.
En af sidegevinsterne er, at medarbejderne har fået mere medindflydelse på arbejdstilrettelæggelsen. 

Hvad, hvem og hvornår. Det kan alle orientere sig om 
på SCRUM-boardet. Foto udlånt af Dagkirurgi.

Sidste håndværker forlader byggepladsen for det nye 
akutcenter ved RH Viborg tre måneder senere end plan-
lagt. Det får konsekvenser for ombygningen af operati-
ons- og sengestuer i det eksisterende hospital. Til gen-
gæld fastholdes planen om at tage imod første patient i 
det nye akutcenter medio 2019.
Det er indstillingen i den sag om kvalitetsfondsbyggeriet 
i Viborg, som Region Midtjyllands politikere behandler i 
den kommende tid. 
- Vi er selvfølgelig rigtig ærgerlige over, at vi må tage 
dele af ombygningen ud af projektet. Men det er også 
vigtigt at sige, at vi allerede i dag har operationsstuer 
og sengeafsnit, der bliver brugt og fungerer i dagligdagen, så det vil ikke påvirke hospitalets drift og aktivitetsniveau, 
siger Lars Dahl Pedersen.
Med den nye tidsplan holder hospitalet fast i at åbne den nye hovedindgang og tage imod første patient i det nye akut-
center medio 2019. Men der ændres på rækkefølgen for indflytning. 
På ombygningsfronten fastholdes planerne om at bygge ny Dialyse og Klinik for Nyresygdomme, ny Intensiv og ny 
Hjerteklinik. 
Læs mere på byggesitet på hjemmesiden og i Region Midtjyllands pressemeddelelse.

Forsinkelse får konsekvenser for ombygning

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2018/nar-man-vil-vare-danmarksmester-i-dagkirurgi/
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2018/nar-man-vil-vare-danmarksmester-i-dagkirurgi/
http://www.hospitalsbyggeri-viborg.rm.dk/nyheder/nyheder/2018/forsinkelse-far-konsekvenser-for-ombygning/
http://www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/nyheder-2018/august-18/to-hospitalsbyggerier-strammer-livremmen-ind/
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Sorggrupper skal hjælpe forældre, der mister et ufødt eller nyfødt barn

RH Silkeborg bliver hjemsted for et nyt tilbud til forældre, der har mistet et 
barn under graviditeten, under fødslen eller i dagene efter fødslen.
Her kan forældrene mødes i sorggrupper med jordemødre, barselssygeplejer-
sker og andre forældre i samme situation for at få bearbejdet deres sorg.
Det er fødestederne på regionshospitalerne i Viborg, Herning, Randers og Hor-
sens, der i fællesskab har oprettet det nye tilbud, som består af fem mødegan-
ge af tre timers varighed.
- Formålet med sorggrupperne er at få samlet familier op efter et traumatisk 
forløb. Målet er ikke at fjerne familiens sorg, men at hjælpe dem med at kom-
me bedst muligt gennem sorgprocessen, siger chefjordemoderen fra Herning, 
Ann Fogsgaard, i en pressemeddelelse fra Region Midtjylland.
Hvert år mister omkring 150 familier i Region Midtjylland et barn før, under eller umiddelbart efter fødslen.

Foto: Niels Aage Skovbo, 
Region Midtjylland

Hospitalssamarbejde om diabetes på plads i Region Midtjylland

HE Midt har i lighed med Region Midtjyllands øvrige regi-
onshospitaler indgået en samarbejdsaftale med det Novo 
Nordisk Fonds-finansierede Steno Diabetes Center Aarhus 
(SDCA). 
Steno Partner-samarbejdet knytter regionshospitalerne 
og SDCA sammen i et fælles forpligtende samarbejde om 
at realisere ambitionen om en samlet og styrket indsats 
på diabetesområdet i Region Midtjylland, skriver SDCA i 
en pressemeddelelse. Blandt andet skal samarbejdet gøre 
det nemmere for klinikere og forskere at dele viden og ar-
bejde sammen på tværs af regionen – til syvende og sidst 
for at sikre sammenhæng og høj kvalitet i behandlings-
indsatsen til gavn for diabetespatienter i hele regionen.
- Jeg ser Steno Partner-samarbejdet som en mulighed 
for at få gode ideer og initiativer fra regionshospita-
lerne bragt ind i SDCA, samtidig med at nye initiativer 
fra SDCA finder vej til regionshospitalerne. Jeg håber, 
at det vil medvirke til, at både fagpersoner og patienter 
vil opleve sammenhæng i diabetesindsatsen på tværs af 
fagsektorer, siger overlæge Torben Østergaard fra Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme, RH Viborg. Han er udpeget 
som HE Midts Steno Partner-koordinator. Læs mere om hans funktion på intranettet.
Se hele pressemeddelelsen fra SDCA på intranettet.

Det nye Steno Partner-forum samlet første gang 28. juni. 
HE Midts Steno Partner-koordinator Torben Østergaard står 
som nummer to fra venstre. Foto: Steno Diabetes Center 
Aarhus.

HUSK Sundhedsfagligt Symposium 22. november

HE Midts Sundhedsfaglige Symposium løber i år af stablen torsdag den 22. 
november på RH Viborg med deltagere fra alle afdelinger og centre på HE Midt 
samt primærsektoren i hospitalsenhedens optageområde.
Arrangørerne opfordrer jer til allerede nu at tage stilling til
•  hvad I kan bidrage med til symposiet
•  hvilke faglige emner og tendenser, der optager jer
•  om I har tiltag, projekter eller blot en god idé, som andre kan blive inspire-

ret af at høre om.
I skal tilmelde mundtlige indlæg og posters senest fredag den 31. august.
Derimod kan I som tilhørere komme til foredrag og posterudstilling uden 
tilmelding. Men det skal selvfølgelig koordineres med kollegerne, så derfor er 
det en god idé at planlægge dagen i god tid, så flest mulige får mulighed for at 
komme til symposiet.
På intranettet finder du link til mere om Sundhedsfagligt Symposium 2018 – herunder tilmeldingsblanketter. Der er 
også link til et internt kursus ”Brænd igennem med dit budskab og din performance” til dig, der skal holde oplæg, men 
som mangler ideer til og træning i at motivere og engagere dine tilhørere.

Arkivfoto fra Sundhedsfagligt 
Symposium 2017.

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2018/sorggrupper-skal-hjalpe-foraldre-der-mister-et-ufodt-eller-nyfodt-barn/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2018/torben-ostergaard-er-he-midts-nye-steno-partner-koordinator/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2018/hospitalssamarbejde-om-diabetesindsats-pa-plads-i-region-midtjylland/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2018/husk-sundhedsfagligt-symposium-22.-november/
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RH Viborg byder til åbent hus på byggepladsen

Hvilke nye muligheder giver de nye ensengsstuer? Hvor 
skal ambulancerne køre ind fremover? Og hvorfor skal 
der gå flere måneder, fra byggeriet er færdigt, til vi kan 
flytte ind i det nye akutcenter?
Det og meget mere kan du få svar på, når RH Viborg 
søndag den 2. september kl. 9-12 holder åbent hus på 
byggepladsen for det nye akutcenter. Her står såvel byg-
gefolk som hospitalets medarbejdere klar til at fortælle 
om byggeri, flytning og den fremtidige hverdag i det nye 
akutcenter.
- Vi håber, at rigtig mange – også af vores egne medar-
bejdere - vil kigge forbi, for det bliver formentlig sidste 
gang, vi får mulighed for at åbne dørene for offentlighe-
den, inden vi tager det nye akutcenter i brug næste år, 
siger hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen.
Han vil sammen med projektchef Jeppe Juul Hansen stå klar til at byde velkommen ved indgangen, og herefter kan 
gæsterne i eget tempo følge en afmærket rute over fire af akutcentrets etager. 
Undervejs vil de møde en række bemandede poster, få mulighed for en guidet tur til taget og kunne kigge indenfor i en 
ambulance.
- For os er det lidt af en festdag. En anledning til at slå lidt ud med armene og prale af vores nye hospital. I offentlighe-
den kan snakken om de nye hospitaler hurtigt komme til at handle om udfordringerne og det, vi ikke får. Men i virkelig-
heden får vi jo nogle helt fantastiske rammer om fremtidens undersøgelser og behandlinger, og vi håber, at det også er 
det indtryk, gæsterne vil gå herfra med den 2. september, siger Lars Dahl Pedersen.
Se hele programmet på www.fremtidensakuthospital.dk.

RH Silkeborgs revyhold skal til ”DM i Revy”

Revyholdet fra RH Silkeborg har fået udtaget to numre til DM i Revy, som er 
det store danmarksmesterskab for amatørrevyer. 
De to numre, der er udtaget, er “Jul på Movicol” og “Jordemoderens venteværelse”. 
- Vi er selvfølgelig meget stolte af at have fået to numre igennem nåleøjet og med til DM, siger AC-fuldmægtig Henrik 
Rolfsted Schjelder Hansen, der er med i styregruppen bag revyen. Han tilføjer: 
- “Jul på Movicol” er et ‘skide’ godt nummer, hvor en af vores sygeplejersker synger om, hvordan det er at have for-
stoppelse og få forløst forstoppelsen med afføringsmidlet Movicol. Det andet nummer handler om tre kvinder fra jorde-
mødrenes venteværelse, hvor den ene er spillet af en mand. Denne korte sketch – en såkaldt shorty – har reference til 
gravides brug af thalidomid-tabletter tilbage i 60’erne, hvor flere børn blev født med forskellige former for 
misdannelser. 
DM i Revy foregår den 21. og 22. september i Odense Koncerthus, og billetsalget er i gang. Læs mere om DM i Revy på 
hjemmesiden www.revyfestival.dk. 
Revyholdet fra RH Silkeborg består af mange forskellige faggrupper, der hver bidrager med deres humoristiske vinkel 
på situationer fra hospitalets hverdag. 
Alle deltagere i revyen er medarbejdere fra Diagnostisk Center, Center for Planlagt Kirurgi, Blodprøver og Biokemi, 
Servicecentret og Administrationen. 
Revyholdet fra RH Silkeborg opfører en revy hvert tredje år. 
Tre numre fra dette års revy blev indstillet til at deltage i DM, og heraf blev de to af numrene udvalgt. 
Se de tre numre fra RH Silkeborgs revyhold her.

Foto: Privat

http://www.hospitalsbyggeri-viborg.rm.dk/nyheder/abent-hus-pa-byggepladsen-2018/
www.revyfestival.dk
https://1drv.ms/f/s!AqE8xNfbapsQibtZs1AaXYFLLGbSoA
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Forskningsfond er åben for ansøgninger

Frem til 14. september klokken 12.00 tager Region Midtjyllands Sundhedsvi-
denskabelige Forskningsfond imod ansøgninger fra forskere, der gerne vil have 
del i årets pulje på 5,4 millioner kroner til medfinansiering af forskningsprojek-
ter (herunder ph.d.-projekter) og forskerstillinger.
Forskningsfonden har på forhånd opstillet en række kriterier, som ansøgerne 
og deres projekter skal leve helt eller delvist op til for at komme i betragtning. 
Grundlæggende er det et krav, at forskerens afdelings- eller centerledelse 
bekræfter, at den prioriterer at støtte forskningsprojektet med de nødvendige 
ressourcer.
Et særligt bedømmelsesudvalg udvælger de ansøgninger, som HE Midt indstiller til bedømmelse i forskningsfondens 
prioriteringsudvalg. Ansøgerne får i oktober besked om bedømmelsesudvalgets indstilling – og endelig besked fra 
forskningsfonden medio/ultimo december.
Ansøgerne skal inddrage Ulrik Korff fra Forskningsstøtteenheden (FSE) på Aarhus Universitet for at kvalificere ansøg-
ningen. 
Find yderligere information om hvordan du laver ansøgning til Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forsknings-
fond i opslag på HE Midts hjemmeside og på forskningsfondens hjemmeside.

mailto:uk%40au.dk?subject=
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/siteassets/forskning/forskningsmidler/rm-fond-2018-opslag-frist-d.-14.9.18.pdf
http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/forskning/region-midtjyllands-sundhedsvidenskabelige-forskningsfond/forskningsprojekter-og-forskerstillinger/



