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Lokal natur skal guide hospitalets patienter 

Tange Sø, Søhøjlandet, Hald Sø og Fur Klint er nogle af de lokale naturområder, som kommer til at pryde væggene i 
det nye akutcenter på RH Viborg. Her vil store illustrationer af naturområder fra Viborg, Silkeborg og Skive-egnen sup-
plere skilte, kort og anden vejvisning som en del af den nye finde vej-strategi, der fremover skal hjælpe patienter og 
pårørende med at finde rundt.
- Det er vigtigt for os, at vores patienter og pårørende føler sig trygge og velkomne på hospitalet. Og det kan de bedst, 
hvis de ikke skal bruge en masse kræfter på at finde rundt. Derfor har vi valgt at benytte os af de virkemidler, der gør 
det nemmest at finde vej – blandt andet visuelle pejlemærker, der gør det mere umiddelbart og intuitivt at orientere 
sig i bygningen, siger hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen.  
De udvalgte naturområder bliver omsat til tematiserede tapeter og værker, der guider patienterne på vej til venterum, 
trafikale knudepunkter og forbindelsesveje.
Projektet er en del af HE Midts nye overordnede finde vej-strategi, som indføres på alle enhedens fire hospitaler i 
Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive (læs mere i nyhed nedenfor).
På www.fremtidensakuthospital.dk kan du se, hvilke lokale naturområder der skal vise patienterne på vej i Viborg. 

Naturbilleder skal guide patienter og pårørende på vej i RH Viborgs nye akutcenter. Visualiseringer: Artspot

Silkeborg og Hammel er på vej med finde vej-strategien

Indgangene har fået store bogstaver, parkeringsområderne hvert sit nummer 
og nye oversigtskort er sat på hjemmesider og standere foran hospitalet.
Som de første matrikler er RH Silkeborg og RH Hammel Neurocenter gået i 
gang med at omsætte HE Midts nye finde vej-strategi til virkelighed – og blandt 
de første synlige tegn for patienter og pårørende er nye skilte foran hospita-
lerne. Senere følger så de indendørs skilte og pejlemærker, og først herefter vil 
effekten af den nye finde vej-strategi for alvor slå igennem. 
Styregruppen er i øjeblikket ved at høste input fra de medarbejdere, der oftest 
viser vej og oplever de konkrete udfordringer, som patienter og pårørende har, 
så projektet herefter kan blive tilpasset behovene på de enkelte matrikler. 
HE Midts nye finde vej-strategi skal helt grundlæggende gøre det nemmere for patienter og pårørende at finde vej på 
hospitalsenhedens matrikler og går ud på at guide patienterne punktvis fra hjemmet til rette klinik eller afsnit. Først til 
rette parkeringsareal (benævnt med et tal), dernæst til den rigtige indgang (benævnt med et bogstav), herefter til den 
relevante etage via en bestemt trappe eller elevator og først til sidst til et navngivet afsnit eller klinik. Det betyder, at 
finde vej-strategien strømliner HE Midts finde vej-anvisninger på både hospitalets hjemmeside, i indkaldelsesbrevene, i 
den udendørs og indendørs skiltning og på kort over hospitalet. Læs mere på intranettet.

http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2019/lokal-natur-skal-guide-hospitalets-patienter/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2019/silkeborg-og-hammel-er-allerede-i-gang-med-finde-vej-strategien/
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Urinvejskirurgi i Viborg flytter til HE Vest i midten af januar

Behandling af urinvejskirurgiske sygdomme på hospitalerne i Viborg og Hol-
stebro skal i foråret 2019 samles i HE Vest. Den beslutning traf regionsrådet i 
forbindelse med forhandlingerne om hospitalernes økonomi i 2019 og 2020, og 
politikerne satte ved samme lejlighed 1. april som frist. 
Siden rådets beslutning i september har det imidlertid vist sig, at personalet 
- hurtigere end forventet - søger væk fra afdelingen i Viborg. HE Midts læge-
faglige direktør, Claus Brøckner Nielsen, vurderer, at afdelingens bemanding er 
for sårbar fra nytår. På den baggrund bliver de urinvejskirurgiske afdelinger nu 
samlet med virkning fra den 14. januar.
- Manglen på personale er allerede nu større end forventet på grund af opsigelser og andre former for fravær. Rent 
praktisk betyder det desværre, at Urinvejskirurgi i Viborg har fået svært ved at få vagtplanerne til at gå op, siger Claus 
Brøckner Nielsen.
Berørte patienter bliver kontaktet af Urinvejskirurgi på RH Viborg. Ledelsesmæssigt bliver afdelingerne også lagt 
sammen med virkning fra den 14. januar 2019, og det er ambitionen, at det skal give ro til at planlægge afvikling af 
patientforløb i Viborg og samtidig sikre, at den samlede ventetid ikke stiger for urologiske patienter.

Det går ud over overblik og effektivitet, hvis man får slæbt for mange unød-
vendige ting med ind i nye rammer. Det viser erfaringerne fra nogle af de afde-
linger, der i løbet af de seneste år har taget de nybyggede hospitaler i brug.
- Vi hører fra vores kolleger andre steder i landet, at de har brugt unødig me-
get tid og energi på at lede efter udstyr og flytte rundt på ting, samtidig med 
at de har skullet finde sig til rette i nye lokaler med nye arbejdsgange, fortæl-
ler klinisk projektleder Uffe B. Madsen fra Projektafdelingens ibrugtagnings-
sekretariat.
Han opfordrer derfor kraftigt de ni afdelinger, der næste år skal rykke ind i det 
nye akutcenter, til at få ryddet op og luget ud i deres gemmer. For 25.500 nye kvadratmeter betyder ikke masser af 
plads til gamle papirer og udstyr, der ikke længere bliver brugt.
- Selv om vi får flere kvadratmeter, så er det jo ikke opbevaringsplads med masser af skabe og depotrum. Det er større 
sengestuer, operationsstuer og venteområder til patienterne. Faktisk er virkeligheden, at vi ikke har voldsomt mange 
skabe og opbevaringsrum i det nye akutcenter, så det kan man lige så godt forholde sig til, allerede før man flytter, 
mener Uffe B. Madsen. 
På intranettet kan du læse mere og se, hvordan du bestiller containere og afhentning af udtjente møbler.

Ryd op før I flytter

Mikrobiologi på museum

Mikrobiologisk Afdeling på RH Viborg lukkede og sluk-
kede i efteråret 2016. Men først forleden forsvandt de 
sidste håndgribelige minder om specialets tid i Viborg. 
Det skete, da Steno Museet var på besøg for at hente en 
række effekter med tilknytning til specialet. 
Effekterne har to af afdelingens overlæger – Jørgen Prag 
og Helga Schumacher – løbende ”adopteret” gennem 
deres karrierer. Der er tale om udstyr og forbrugsartikler, 
som er blevet indhentet af den teknologiske udvikling, 
men som altså nu kommer på museum og dér får nyt liv 
som vigtige bidrag til dokumentation af den medicinske 
historie om det mikrobiologiske speciale. 
Mikrobiologisk Afdeling opstod som selvstændig afdeling 
på RH Viborg i 1992. Om nogen har mikrobiologerne væ-
ret hospitalets detektiver, og opsigtsvækkende forskningsprojekter er gennem årene udgået fra afdelingen – eksempel-
vis om norsk fnat, jordbakterier i hospitalsvasketøj, børnesår, MRSA, ”kødædende” hæmolytiske streptokokker, infek-
tioner efter rottebid, barselsfeber, Legionella, bakterier i badeænder – og spolorm! I 2001 udførte afdelingen i alt 1030 
analyser for indvoldsorm, herunder spolorm – og nogle konserverede eksemplarer af slagsen er blandt de effekter, som 
nu er kommet til Steno Museet.  
Se billedgalleri med nogle af de afleverede effekter på hjemmesiden.

http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2018/ryd-op-for-i-flytter/
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2018/mikrobiologi-pa-museum/ 
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Efter 8 år som direktør i LEGO Group og Grundfos skifter Pernille Blach Hansen 
spor og vender tilbage til offentlig topledelse. Medio februar tiltræder hun som 
Region Midtjyllands regionsdirektør.
Pernille Blach Hansen har erfaring med ledelse i både den politiske verden, den 
offentlige sektor og i det private erhvervsliv. De seneste to år har hun arbejdet 
som seniordirektør i LEGO Group med at realisere koncernens ambition om kun 
at anvende bæredygtige materialer. Før dette arbejdede hun i Grundfos som 
Group Vice President for kvalitet og bæredygtighed. 
Udover en karriere i den private sektor har Pernille Blach Hansen 4,5 års erfa-
ring som direktør for Miljø og Teknik i Randers Kommune. 
- Jeg ser frem til at være med til at realisere Region Midtjyllands visioner og 
bidrage til, at vi finder de bedste løsninger med den højeste kvalitet til gavn 
for borgerne. Samtidig er det vigtigt for mig, at Region Midtjylland fortsat er 
en arbejdsplads, hvor medarbejderne har lyst til og mulighed for at yde deres 
bedste. Det bliver rigtigt spændende at arbejde med, siger Pernille Blach Han-
sen. Pernille Blach Hansen er uddannet i statskundskab fra Aarhus Universitet. 
Hun er 44 år gammel og bor i Viborg.

Pernille Blach Hansen bliver regionsdirektør i Region Midtjylland
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Fotograf: Peter Ravnsborg

Tag på Folkeuniversitetet med rabat

Region Midtjylland giver igen sine ansatte mulighed for at deltage i et af Folkeuniversi-
tetets kurser/forelæsningsrækker til 25 procent af prisen. Regionen betaler resten.
Folkeuniversitetet samarbejder med landets universiteter om at formidle den nyeste 
forskning inden for blandt andet sundhed, psykologi, kultur, samfundsforhold, pæda-
gogik, kommunikation og ledelse. Kurserne foregår i Aarhus, Herning og Emdrup.
Du kan kun få rabat til ét af de kurser, regionen har plukket fra Folkeuniversitetets 
katalog. Vil du deltage i andre eller flere kurser, er de øvrige til fuld pris. 
Antallet af pladser er begrænset og fordeles efter ”først til mølle-princippet”.  
Tilmeldingen åbnede tirsdag den 18. december og lukker, når puljen er opbrugt. 
Herefter kan du naturligvis tilmelde dig til fuld pris på Folkeuniversitetets egen 
tilmeldingsside.
På intranettet kan du hente det særlige kursusprogram for Region Midtjylland
 og se, hvordan du tilmelder dig.

Vask hænder for at undgå smitte – og husk at komme op og sidde eller gå, 
hvis du er blevet ramt af influenza. 
De to simple råd har medarbejdere fra HE Midt de seneste uger været med 
til at udbrede via HE Midts Facebook-sider i håb om at kunne forebygge en 
gentagelse af sidste vinters influenza-epidemi, der sendte ekstraordinært 
mange patienter på hospitalet.
Hygiejnesygeplejerske Karen Dyhr Pedersen fortæller i en video på 
Facebook, hvordan hyppig håndvask og god håndhygiejne kan være med til 
at forhindre smitte. Og til de folk, som allerede har lagt sig med feber og 
hoste, giver lungemedicinsk fysioterapeut Anne-Marie Thomsen gode råd 
om, hvordan man kan reducere risikoen for, at influenzaen udvikler sig til 
lungebetændelse ved at komme op og gå og sidde med mellemrum.
Hvis du har lyst til at dele de enkle budskaber og råd med din omgangskreds, 
er du velkommen til at dele de to videoer, som du finder på RH Viborg, RH 
Skive og RH Silkeborgs Facebook-sider. 

HE Midt-kolleger giver råd om influenza

www.fuau.dk
www.fuau.dk
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2018/tag-pa-folkeuniversitetet--til-25-procent-af-prisen/

