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1500 til åbent hus på hospitalets byggeplads

Urinvejskirurgi lukker, brystkræft bliver

uge 36 • den 7. september 2018

Natten mellem tirsdag og onsdag indgik regionsrådet forlig om budgettet for 2019 og 2020. Forliget rummer de ende-
lige beslutninger om besparelser på hospitalerne i Region Midtjylland. Flere af de spareforslag, der blev udsendt 20. 
august, ser anderledes ud i det endelige forlig. 
Urinvejskirurgi skal lukke, og karkirurgi skal være en funktion i Mave-, Tarm- og Brystkirurgi og overtage visse opera-
tioner fra AUH.
Patologi skal fortsætte som selvstændigt institut på RH Viborg. RH Viborg bliver også ét af to centre for udredning og 
kirurgisk behandling af brystkræft. RH Viborg skal i den forbindelse overtage undersøgelser og operationer fra RH Ran-
ders. Der skal også fortsat være neurologi på HE Midt. 
Du kan læse mere om ændringerne i struktur på intranettet.
Forligsteksten og beskrivelsen af besparelserne kan ses på Region Midtjyllands hjemmeside.
Udover besparelserne ved at lukke og samle funktioner venter en mere generel besparelse for alle afdelinger og centre 
i 2019 svarende til op til 2 procent af lønbudgetterne i 2019. 2/3 kommer fra de regionale besparelser, og 1/3 går til at 
dække HE Midts egne ekstra udgifter. 

Gæsterne strømmede til, da RH Viborg holdt åbent hus på byggepladsen for det nye akutcenter. I alt 1500 besøgende 
blev det til i løbet af arrangementets tre timer. 
- Vi er både glade og stolte over, at så mange havde lyst til at bruge en søndag formiddag på at besøge os. Det vidner 
om en stor interesse for det lokale hospital og det nye akutcenter, vurderer hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen.
Dagens gæster havde mulighed for at følge en markeret rute gennem dele af akutcentret, hvor de ved bemandede 
poster kunne høre om blandt andet de nye og bedre muligheder for samarbejde på tværs af afdelinger, sygepleje og 
behandling på ensengsstuer, moderne undersøgelse og behandling på Skopi-klinikken og de skræddersyede rammer 
om de akutte patienter. I den nye ambulancehal kunne store og små kigge ind i en ambulance, ligesom det nye pa-
tientkaldeanlæg blev demonstreret. Og fra Projektafdelingen stod medarbejdere klar til at fortælle om blandt andet 
akutcentrets forsyningsveje, klargøring af huset og den forestående indflytning. 
- Vi har forsøgt at lægge et program, som dels fortæller om indholdet i det nye akutcenter og dels viser, hvorfor det er 
så komplekst og tidskrævende at bygge et hospital, fortæller sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen.
Se billedgalleri og video fra arrangementet på www.fremtidensakuthospital.dk 

http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2018/urinvejskirurgi-lukker-brystkraft-bliver/
https://www.rm.dk/siteassets/om-os/aktuelt/2018/09-september/aftale-om-budget-2019-region-midtjylland.pdf
https://www.rm.dk/siteassets/om-os/aktuelt/2018/09-september/besparelser-i-budget-2019-og-budget-2020.pdf
http://www.hospitalsbyggeri-viborg.rm.dk/nyheder/nyheder/2018/1500-til-abent-hus-pa-byggepladsen/ 
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Stort løft for patienter til udredning for åndenød

Nyt netværk skal bane vejen for virtual reality i sundhedsvæsenet

NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt  •  uge 36  •  den 7. september 2018

Pacemaker får rygmarvsskadede Sofie op at stå

I foråret 2017 indledte Vestdansk Center for Rygmarvsskade et stort forsk-
ningsprojekt om pacemakere til rygmarvsskadede patienter. Projektet undersø-
ger, om neurostimulerende pacemakere i bækkenet kan forbedre livskvalitet og 
give førligheden tilbage til rygmarvsskadede patienter.
- Formålet er at undersøge, om hjernen får fat i nogle områder under skaden, 
som den kan få kontrol over. På den måde kan man genetablere et system 
nedenunder, som hjernen kan nå. Meget af det, ved vi endnu ikke, hvordan 
foregår, fortæller Helge Kasch, forskningsleder på Vestdansk Center for 
Rygmarvsskade, der hører under Neurologi på RH Viborg.
Patienten, Sofie Mikkelsen, var blandt de første patienter, der fik pacemaker-operationen i foråret 2017. I alt har RH 
Viborg opereret 12 rygmarvsskadede patienter, som er med i forskningsprojektet.
Søndag fortalte Sofie på TV2, hvordan hun nu kan rejse sig, når pacemakeren er tændt og stimulerer de nerver, som er 
skadede i hendes ryg. RH Viborg er det første hospital i Danmark, der afprøver metoden, som tidligere har haft positiv 
effekt på patienter i Schweiz. Se hvordan pacemakeren virker i indslaget. 

Overlægerne Tina Nørregaard Gissel, Klinik for Lungesyg-
domme, og Malene Hollingdal, Hjerteklinik, klippede snoren 
til den nye Klinik for Åndenød.

Patienter, der henvises til hospitalet for åndenød, har ty-
pisk et langt udredningsforløb foran sig. De skal undersø-
ges både hos en hjertespecialist og en lungespecialist, og 
de skal til diverse røntgen- og skanningsundersøgelser. 
Og med ventetid mellem alle konsultationer.
Den lange vej fra henvisning til diagnose og behandlings-
start har RH Skive og Skive Kommune nu sat sig for at 
nedbringe til et minimum. I fællesskab har de oprettet en 
ny, tværgående klinik i Skive Sundhedshus, hvor lokal-
områdets patienter med åndenød kan få alle undersøgel-
ser samme dag og samme sted - og tage hjem med de 
nødvendige aftaler om start på sundhedsfremmende og 
rehabiliterende tiltag i det kommunale sundhedsvæsen. 
I den nye Klinik for Åndenød tager lungespecialisten og 
hjertespecialisten et fælles ansvar for patientens udred-
ning. Konkret møder patienten ind til en undersøgelse, 
hvor både en lungespecialist og en hjertespecialist deltager sammen med specialsygeplejersker. Supplerende undersø-
gelser sker samme dag.
Klinik for Åndenød i Skive Sundhedshus blev indviet onsdag den 5. september. Medlem af regionsrådet i Region Midtjyl-
land Birgit Marie Christensen (A) glædede sig i sin tale over, at patienter med åndenød nu har fået én indgang – med 
udsigt til bedre behandlingsforløb, bedre patientoplevelser og bedre sammenhæng i den hjælp, de kan få til at hånd-
tere deres åndenød.
Dagens to første patienter udtrykte stor tilfredshed oven på et hurtigt, glidende og trygt forløb, fulgt af de samme 
specialister.

Hammel Neurocenter er i et nyt initiativ med til at forene danske aktører, der arbejder med virtual reality inden for 
genoptræning og pleje.
Det nye virtual reality-netværk skal bane vej for samarbejde og videndeling på tværs af offentlige institutioner og pri-
vate virksomheder til gavn for teknologiens videre udvikling. 
Brug af virtual reality inden for genoptræning og pleje er et nyt forskningsområde, hvor der i Danmark forsat kun er få 
aktører og få erfaringer fra praksis. Hammel Neurocenter og Videnscenter for Velfærdsteknologi, Region Hovedstaden, 
er blandt dem, som arbejder med teknologien og undersøger, hvordan den kan bruges på hospitaler. 
Testresultater peger på, at virtual reality har en positiv effekt på patienterne. Samtidig gør teknologien det muligt at 
monitorere træningen. Derfor ser Hammel Neurocenter og Videnscenter for Velfærdsteknologi stort potentiale i et na-
tionalt netværk, der kan fremme anvendelsen af virtual reality i sundhedsvæsenet. 
For at samle mulige samarbejdspartnere afholder Hammel Neurocenter og Videnscenter for Velfærdsteknologi en vir-
tual reality-temadag på Rigshospitalet Glostrup. 

http://livsstil.tv2.dk/sundhed/2018-09-02-eksperimentel-operation-hjalp-lammet-26-aarig-nu-kan-jeg-selv-rejse-mig
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2018/klinik-for-andenod-i-skive-sundhedshus/ 
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Hurtige HEM-løbere ved Frijsenborgløbet

Når sundhedsprofessionelle samarbejder om ældre patienter med kroniske sygdomme
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Hvordan finder sundhedsprofessionelle fra forskellige 
sektorer og fag sammen om at give ældre patienter med 
(flere) kroniske lidelser et sammenhængende behand-
lingsforløb? Det kortlægger sygeplejerske Anne Bendix 
Andersen fra HE Midt i en ny ph.d.-afhandling.
I forskningsarbejdet ser hun på, hvordan samarbejdet 
fungerer på tværs af sundhedssektorerne - dels på papi-
ret, dels i virkeligheden.
Afsættet er en kritisk diskursanalyse af ”Sundhedsaftalen 
for Region Midtjylland 2015-2018”.
Forskningsarbejdet i virkelighedens verden har Anne Ben-
dix Andersen gennemført som feltobservationer, hvor hun 
har fulgt ti ældre patienter og forskellige sundhedsprofes-
sionelle fra primærsektoren.
Anne Bendix Andersen konkluderer ud fra sine observationer, at det tværsektorielle samarbejde fremstår som fjerne 
relationer mellem fagpersoner, hvor strukturelle og/eller kulturelle forhold påvirker og besværliggør arbejdet med at 
skabe sammenhængende behandlingsforløb for den enkelte patient. Det drejer sig særligt om politiske krav til at skabe 
effektive og hurtige patientforløb; om tilpasning af patientens situation til de elektroniske kommunikationsredskabers 
formater – og om diagnosticering som en altoverskyggende aktivitet, der medvirker til en forenkling af patienternes 
situation. 
Selvom forskningsprojektets formål alene var at kortlægge det tværsektorielle samarbejde, peger hun på en række 
forhold, som hun anbefaler, at det fremtidige udviklingsarbejde forholder sig til. 
Læs mere om det i en omtale på hjemmesiden af ph.d.-projektets resultater. Her kan du også læse mere om forsvaret, 
som finder sted på RH Viborg den 14. september.

HE Midts seje løbere klar til start ved Frijsenborgløbet. 
Foto: Sine Secher Mortensen.

38 kolleger fra Hammel Neurocenter 
stod klar til at repræsentere HE Midt, 
da Frijsenborgløbet blev skudt i gang 
torsdag aften den 30. august. 
Efter den fælles opvarmning kunne de 
begive sig ud på henholdsvis 5 og 10 
kilometers løbeture eller en 5 kilo-
meters gåtur. Undervejs på ruten fra 
Hammel Hallerne gennem boligkvar-
terer og ud til kanten af Frijsenborg-
skoven og retur igen høstede løberne 
opbakning og opmuntrende tilråb fra 
de lokale beboere.
Det blev til en hyggelig aften med 
opklaringsvejr trods de mørke, våde 
skyer i øst. Og både før og efter løbet 
var der fælles hygge med sandwich og 
drikkevarer ved pallemøblerne om-
kring forplejningsvognen.  
- Alt i alt en dejlig og aktiv aften sam-
men, konkluderer specialeansvarlig 
fysioterapeut Sine Secher Mortensen fra Hammel Neurocenter. 
Også ved Skive Løbet den 8.-9. september vil der være mulighed for at lufte HE Midts løbetrøje. 
Ergoterapeut Hanne Knudsen hører meget gerne fra løbere, der kunne have lyst til at være med til at være med på et 
HE Midt-hold i Skive. 

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2018/nar-sundhedsprofessionelle-samarbejder-om-aldre-patienter-med-kroniske-sygdomme/ 
mailto:Hanne.Marturin.Knudsen%40viborg.rm.dk%20?subject=

