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CPK vinder Sygeplejestuderendes Praktikpris

Mette Fjord Nielsen bliver sygeplejefaglig direktør på HE Midt

1. marts skifter nuværende oversygeplejerske på Center for Planlagt Kirurgi, 
Mette Fjord Nielsen, sit job på RH Silkeborg ud med et nyt i HE Midt. Hun skal 
nemlig indgå i hospitalsledelsen som sygeplejefaglig direktør. Med ansættelsen 
er hospitalsledelsen igen komplet.
- HE Midt er en veldrevet hospitalsenhed med gode resultater. HE Midt har 
gennem årene opbygget et stærkt samarbejde på tværs af sektorerne sam-
tidig med, at der hele tiden er fokus på høj behandlingskvalitet baseret på 
tværfaglighed og forskning. Det gavner alt sammen patienterne, og det glæ-
der jeg mig til at være med til at videreføre og videreudvikle, siger Mette Fjord 
Nielsen. 
Mette Fjord Nielsen er 58 år. Hun er uddannet sygeplejerske, Master of Public 
Health og har diplomeksamen i offentlig ledelse. Siden 2012 har hun været 
ansat på RH Silkeborg. Tidligere har hun samlet erfaring på hospitaler i Aar-
hus, Vejle og Give. 
Læs mere i nyheden på hjemmesiden.

Patienthotellet på Center for Planlagt Kirurgi fik tirsdag 
overrakt Sygeplejestuderendes Praktikpris som bedste 
praktiksted i Region Midtjylland. Prisen uddeles i alle fem 
regioner af SLS, Sygeplejestuderendes Landssammen-
slutning.
- Jeg har oplevet, at alle her er oprigtigt interesseret i at 
gøre os til bedre sygeplejersker. Alle spørger, om de kan 
hjælpe, og det er rart, at man føler sig set og hørt som 
studerende, siger sygeplejestuderende Sofie Lassen, som 
er en af de studerende bag indstillingen af Patienthotel-
let og klinisk vejleder Dorthe Frydenlund Thomsen til 
praktik prisen.
23 praktikpladser for sygeplejestuderende var indstillet i 
Region Midtjylland. Ud af dem blev 5 nomineret. Herun-
der Patienthotellet i Center for Planlagt Kirurgi og Hjerte-
afsnit på RH Viborg. I sidste ende løb Center for Planlagt 
Kirurgi altså med prisen.
Se TV Midt Vests indslag om prisoverrækkelsen, og læs 
begrundelsen for, hvorfor prisen gik til Center for Planlagt 
Kirurgi.

Vejleder Dorthe Frydenlund Thomsen udtrykte både 
glæde og stolthed, da hun modtog diplomet.

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2019/mette-fjord-nielsen-bliver-sygeplejefaglig-direktor-i-hospitalsenhed-midt/
http://www.tvmidtvest.dk/nyheder/29-01-2019/1930/kort-nyt?v=0_jnjcfc85&autoplay=1#player
https://dsr.dk/sls/praktikpris/midtjylland
https://dsr.dk/sls/praktikpris/midtjylland
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Fællessang og fællesskab på VCR

Forlænget køleterapi begrænser hukommelsesproblemer efter hjertestop

En del patienter, der falder om med hjertestop og bliver genoplivet, kommer 
i køleterapi på hospitalet. Ved køleterapi (hypotermibehandling) sænker man 
kropstemperaturen til cirka 33 grader, da det har vist sig gavnligt for patien-
tens chancer for at overleve og for at forebygge en række helbredsmæssige 
følger af hjertestoppet.
Standard-behandlingstiden er 24 timer. Men er 24 timer det optimale? Forskere 
fra AUH i Skejby, Stavanger Universitetssjukehus og RH Hammel Neurocenter 
har i et multicenter-studie undersøgt, om det har betydning for patientens kog-
nitive udkomme, hvis man øger behandlingstiden til 48 timer. Og i et sidestudie 
har forskerne dokumenteret, at patienter i 48-timers-køleterapi viser tegn på 
bedre hukommelse 6 måneder efter hjertestoppet – set i forhold til de patien-
ter, som fik køleterapi i 24 timer.
- Dette er et lille substudie på 79 personer, men perspektiverne er yderst interessante, hvis resultaterne viser sig at 
holde stik. Det åbner op for at kunne stille nogle meget mere specifikke hypoteser om behandlingseffekten af nedkøling 
efter hjertestop. Dette må afprøves i fremtidige undersøgelser, siger forskningsansvarlig neuropsykolog på Hammel 
Neurocenter, ph.d. Lars Evald. Han er førsteforfatter på en artikel, der netop er publiceret i det internationale og inter-
disciplinære medicinske tidsskrift Resuscitation. Mere om forskningsprojektet på hjemmesiden.

Tirsdag aften har været et lyspunkt i det kolde januar-mørke for knap 20 pa-
tienter på Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR). Alle tirsdage i januar 
har der nemlig stået ”guidet fællessang” på aftenprogrammet.
Under ”guidet fællessang” får deltagerne mulighed for at røre det musikinstru-
ment, de alle bærer – nemlig sangstemmen. For – som det hedder i invitatio-
nen til den nu afsluttede række af sangaftener: ”Fællessang skaber glæde og 
løsner op – og du bliver i godt humør af at synge med andre. Fællessang rimer 
på fællesskab og hygge”.
- Sangaftnerne har været en stor succes. Der har været 15-20 patienter hver 
gang plus et par mentorer, som tidligere har været patient på VCR. Sangen og 
fællesskabet har skabt glæde, og flere af patienterne har sagt, at sangen kan 
fortrænge tristhed og smerter for en stund og være med til at give mod på 
tilværelsen, siger overfysioterapeut Lasse Thulstrup fra VCR. 
- Efter aftenens program har ”det syngende og snakkende fællesskab” hygget sig 
ved fælles kaffebord med småkager tilsat rigtig megen snak, tilføjer han.
”Guidet fællessang” med sang og samtale er blevet til i et projektsamarbejde 
mellem VCR og Viborg Bibliotekerne. Rent praktisk har en bibliotekar udvalgt 
kendte danske sange til aftenen ud fra et bestemt tema. Undervejs har deltager-
ne sunget og talt om sangene med udgangspunkt i tekst, melodi og forfatter. Denne samtale er faciliteret af bibliotekaren.
På hjemmesiden kan du læse mere og se billedgalleri fra ”guidet fællessang” på VCR.

HE Midt er med, når Danmark holder Forskningens Døgn 2019

Torsdag den 25. april holder hele Danmark Forskningens Døgn. HE Midts hospi-
taler bakker op og holder åbent hus for alle interesserede – med oplevelser og 
aktiviteter for hele familien.
På hospitalerne i Viborg og Silkeborg er dørene åbne klokken 16-19. I Skive er 
det klokken 13-17. Og i Hammel er arrangementet åbent for inviterede gæster 
fra klokken 12.30-15.
Der er nedsat en planlægningsgruppe, og herfra lyder en opfordring til alle 
afdelinger og centre om at byde ind med aktiviteter, der især kan bidrage til at 
profilere den forskning, der finder sted på HE Midt.
HE Midt udgiver et trykt program om aktiviteterne. Skal I have jeres med, skal planlægningsgruppen have jeres input 
4. marts. Programpunkter, der meldes ind efter 4. marts, kommer alene med i det program, der annonceres på hjem-
mesiden – og altså ikke i det trykte program.
Læs mere på hjemmesiden. Her finder I også navne og mailadresser på kontaktpersonerne fra planlægningsgruppen.

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2019/forlanget-koleterapi-begranser-hukommelsesproblemer-efter-hjertestop/
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2019/fallessang-og-fallesskab-pa-vcr/
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/forskning/forskningens-dogn/
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Tak for en fantastisk indsats til alle frivillige på HE Midt 

I denne uge havde hospitalsledelsen vanen tro inviteret 
til årligt arrangement for alle HE Midts frivillige. Mandag 
løb arrangementet af stablen på RH Silkeborg, og onsdag 
var turen kommet til RH Viborg. 
Hospitalsledelsen var vært ved arrangementerne og be-
nyttede anledningen til at sige tak for en fantastisk ind-
sats til de mange frivillige kræfter, der gør en stor forskel 
for patienter og pårørende på HE Midts hospitaler. 
Hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen indledte ar-
rangementet med at holde en præsentation for de frivil-
lige med titlen ”Året der gik”. Her gjorde han status for 
frivillig indsatsen i 2018. 
Derudover bød programmet også på en status fra frivillig-
siden og ikke mindst frokost, hyggeligt samvær og mulig-
hed for dialog og erfaringsudveksling mellem hospitalsle-
delsen, frivillige og ansatte. 
– De frivillige spiller en stor og vigtig rolle her på HE Midt, 
og de er ofte de første, som vores patienter og pårørende 
møder, når de kommer på hospitalet. Derfor synes jeg, 
at det er helt på sin plads at sige dem tak og fejre frivil-
ligheden til vores to årlige arrangementer. Vores frivillige 
yder en flot og uvurderlig indsats året rundt på vores 
hospitaler, siger HR-konsulent Nina Hildur Centio, der er 
koordinator af frivillighedsindsatsen på HE Midt. 
Læs mere om arrangementet og de frivillige på hjemme-
siden. 

HE Midt får fælles beholdning af forflytnings-hjælpemidler

1. februar overtager Servicecentret ansvaret for beholdning, vask og eftersyn af de forflytnings-hjælpemidler, der i 
Region Midtjylland går under navnet ”De Fantastiske Fem” (glidestykker, sejl, vendelagener, overflytningsboards og 
overflytningsplatforme). Alle forflytnings-hjælpemidler af typen ”De Fantastiske Fem” overgår dermed til fælles pulje på 
HE Midt. 
- Med løsningen kan vi sikre tilgængelige og funktionsdygtige forflytnings-hjælpemidler, siger servicekonsulent Lone 
Bonde Øe fra Servicecentrets afsnit for hjælpemidler og forflytning.
Der vil fortsat være depoter på alle HE Midts hospitaler. Herfra kan afsnittene forsyne sig med forflytnings-hjælpe-
midler. Det vil fortsat være muligt at have en lille beholdning af ”De Fantastiske Fem” svarende til dagligt forbrug i de 
enkelte afsnit.
Med hensyn til vask sker der ingen ændringer i Silkeborg og Hammel. Her sendes hjælpemidlerne uændret til vask i 
Silkeborg i røde sække. Viborg, VCR og Skive har indtil nu sendt hjælpemidlerne til MidtVask i hvide sække. Nu indfø-
res der ens procedurer, så hjælpemidlerne skal til vask i sengecentralen i Viborg i røde sække.
Hver gang, et forflytnings-hjælpemiddel bliver vasket, vil det blive efterset. For at opfylde arbejdsmiljølovgivningens 
krav om dokumentation er samtlige forflytnings-hjælpemidler chip-mærket, så eftersynet kan dokumenteres via scan-
ning. Defekte og nedslidte hjælpemidler vil blive erstattet af nye, funktionsdygtige.
Læs mere om det nye koncept for beholdning, vask og eftersyn af forflytnings-hjælpemidler på intranettet.

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2019/tak-for-en-fantastisk-indsats-til-alle-frivillige-pa-he-midt/
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2019/tak-for-en-fantastisk-indsats-til-alle-frivillige-pa-he-midt/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2019/he-midt-far-falles-beholdning-af-forflytnings-hjalpemidler/
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Efter at have været lukket i en længere periode genåbner 
gangbroen mellem det nye p-hus og RH Viborg nu igen. 
Fra i dag er det atter muligt at benytte gangbroen.
Gangbroen mellem RH Viborgs p-hus og hospitalet har 
været lukket i forbindelse med ombygning og sammen-
bygning mellem det eksisterende hospital og det nye 
akutcenter.
Fra den genåbnede gangbro er der adgang til plan 4 – og 
herfra til resten af hospitalet via elevatorer og trapper i 
trafikcentret. 
Når det nye akutcenter åbner med ny hovedindgang, 
vil gangbroen fra p-huset samtidig give direkte adgang 
til den trippelhøje forhal. Fra etagen (plan 4) bliver der 
direkte kig ned i den nye forhal og adgang til Information 
og venteområder på plan 2 via trappe og elevator. Du kan allerede nu få et kig ind i det nye akutcenter gennem det lille 
vindue, der er sat op umiddelbart efter gangbroen.
Fra fredag den 1. februar genåbner også den syd-vestlige udkørsel fra det nye p-hus med direkte tilkørsel til Baneve-
jen.

Atter tørskoet passage mellem RH Viborg og p-hus


