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To gange førstevalg til Viborgs akutafdeling

Forskningens Døgn på HE Midt: Et brag af en festdag

uge 17 • den 26. april 2019

Fagligheden var i fokus, da forskningen blev vist frem på HE Midts fire hospitaler i forbindelse med Forskningens Døgn 
torsdag den 25. april. 
På hospitalerne i Viborg og Silkeborg var alle borgere inviteret til at kigge forbi og blive klogere på forskningen i sund-
hedsvæsenet og hospitalernes aktiviteter generelt i forbindelse med det landsdækkende arrangement Forskningens 
Døgn. Her kunne de besøgende få masser af viden, blive testet og studere hospitalerne på nærmeste hold. 
Som noget nyt kunne de besøgende i år også deltage i en række foredrag og oplæg om forskningen på hospitalerne i 
Viborg og Silkeborg. Forskerne fortalte her borgerne om 18 aktuelle forskningsemner om sundhed, livsstil og behand-
ling. 
Både i Viborg og Silkeborg var det medarbejderne fra de enkelte specialer, der bemandede standene og stod for 
demonstrationer og rundvisninger. 
På hospitalerne i Hammel og Skive foregik Forskningens Døgn i år anderledes end hidtil. På begge hospitaler var 
arrangementerne i år for inviterede gæster. I Skive var ungdomsuddannelserne i kommunen inviterede, mens der på 
Hammel Neurocenter blev afholdt et arrangement for inviterede fagprofessionelle med fokus på forskning i relation til 
patienter med erhvervet hjerneskade.
Se fotogalleri fra Forskningens Døgn. OBS: Galleriet bliver løbende oprettet og opdateret fredag formiddag.

- Det viser, at Akutafdelingen i Viborg er et godt sted at være. At her er 
spændende opgaver, mulighed for at lære og gode kolleger at være sammen 
med. Sådan konkluderer ledende overlæge Jacob Stouby Mortensen, efter at 
Akutafdelingen på RH Viborg på alle måder løb med førstevalget, da 
Uddannelsesregion Nord som den første var klar til at udbyde de nye hoved-
uddannelser i akutmedicin.
Afdelingens reservelæge, Larissa Callesen, blev af det nationale ansættelses-
udvalg vurderet til at være den bedste kandidat, og dermed fik hun også lov til 
at vælge først blandt de i alt fire stillinger i det midt- og nordjyske. Og hendes 
valg faldt altså på Viborg.
- Jeg er rigtig glad for at være i Viborg. Jeg kender de engagerede kolleger og arbejdsforholdene, så det var helt oplagt 
for mig at vælge Viborg, siger Larissa Callesen.
Når hun om fem år er færdiguddannet som akutlæge, vil hun samtidig være blandt de allerførste til at have gennem-
ført hele den nye akutlæge-uddannelse i Danmark.
Den nye uddannelse i akutmedicin skal sikre, at de akutte patienter fremover får en endnu bedre behandling på landets 
akutafdelinger. Læs mere på hjemmesiden.

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2019/forskningens-dogn-pa-he-midt-et-brag-af-en-festdag/
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2019/to-gange-forstevalg-til-viborgs-akutafdeling/
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Søg om tilskud til tandbehandling

Ryg-, fod- og ankelkirurgi holder flyttedag
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De to ortopædkirurgiske afdelinger på HE Midt, Center for 
Planlagt Kirurgi (CPK) på RH Silkeborg og Ortopædkirurgi 
på RH Viborg øger samarbejdet og samler aktiviteten på 
specialer med få læger.
Den 1. februar flyttede planlagte rygoperationer fra 
Ortopædkirurgi til CPK, og den 1. maj flytter fod- og 
ankelkirurgien så fra CPK til Ortopædkirurgi.
- Ved at samle aktiviteterne og samarbejde på tværs af 
hospitalets afdelinger på denne måde, styrker vi faglig-
heden til fordel for vores patienter, siger Claus Brøckner 
Nielsen, lægefaglig direktør for HE Midt.
Ved at samle de planlagte rygoperationer i CPK og fod- 
og ankelkirurgien i Ortopædkirurgi får den enkelte kirurg 
flere kolleger at sparre med og dermed større faglighed. Det giver i sidste ende mere effektive forløb til gavn for 
patienterne.

Hvis patienten har:
• Modtaget strålebehandling i hoved-halsområdet på 
grund af kræftsygdom.
• Modtaget kemoterapi på grund af kræftsygdom.
• Sjøgrens Syndrom.
• En sjælden medfødt sygdom.
Så er patienten måske berettiget til tandbehandling.
Patienter med betydelige dokumenterede tandproblemer, 
som er opstået som følge af ovenstående, kan søge om 
tilskud til tandbehandling efter sundhedslovens § 166.
Om patienten kan få tilskud eller ej beror altid på en 
tandlægefaglig vurdering.
Afdeling for Regional Specialtandpleje vejleder patienter 
og tandlæger i at ansøge om tilskud. 
Find ansøgningsblanketter og patientvejledninger på hjemmesiden.

Kontrol af EPJ-opslag: Ingen opslag på egen familie trods samtykke

Siden den 11. marts har Region Midtjylland kontrolleret samtlige opslag i Midt-
EPJ og andre opslagssystemer med patientdata. Kontrollen skal sikre, at der 
ikke sker ulovlige opslag. Tidligere er der kun taget stikprøvekontroller to 
gange om året.
Den første periode med kontrol i marts/april har vist en række uberettigede 
opslag. Det handler især om opslag i egen journal og opslag i journaler for 
egne familiemedlemmer.
Du må aldrig foretage opslag på dig selv (selvopslag), da du ikke kan have dig 
selv i aktuel behandling på den afdeling, hvor du er ansat.
Du må heller ikke foretage opslag på din nabo, ven, familiemedlem, kollega og 
så videre, hvis du ikke har den pågældende i aktuel behandling i den afdeling, 
hvor du er ansat. Et skriftligt samtykke fra den, du slår op på, gør ikke 
opslaget lovligt. EPJ og andre patientjournal-systemer er arbejdsredskaber, 
der kun må anvendes i forbindelse med dit arbejde. Har du behov for at se 
oplysninger på et familiemedlem, og du har samtykke fra denne person, skal 
du i stedet slå op på deres journal på sundhed.dk.
Hvis et opslag er ulovligt/uberettiget, kan det få ansættelsesmæssige 
konsekvenser, i form af en skriftlig advarsel, en afskedigelse eller 
bortvisning baseret på en vurdering af alvorligheden i det uberettigede opslag.
Se mere i nyheden fra marts om baggrunden for den nye kontrol.

www.specialtandpleje.dk
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2019/alle-epj-opslag-tjekkes-fra-mandag-den-11.-marts/
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Ny bog om RH Viborgs historie til salg på hospitalet
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Nu er det muligt at købe den nye bog “Det midtjyske Rigshospital” på HE Midts hospitaler. 
Den nye bog er fortællingen om RH Viborgs historie fra 1889-2011. Den favner udviklingen fra et lille sygehus med 
meget få ansatte, der behandlede langtidsindlagte patienter, til i dag, hvor 2500 ansatte har deres daglige gang i 
huset, og cirka 90.000 patienter bliver behandlet hvert år. 
Patienter og pårørende kan købe bogen for 249 kroner i 7-eleven på RH Viborg, mens ansatte kan købe den med 
personalerabat til 189 kroner i Informationen på hospitalerne i Viborg og Silkeborg.
Ansatte fra Hammel Neurocenter og RH Skive, der ønsker at købe bogen, skal kontakte Ledelsessekretariatet på HE 
Midt, som vil sende bogen til de ansatte på hospitalet. 
Læs mere om den nye bog om hospitalet i Viborg på hjemmesiden. 

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2019/ny-historisk-bog-kaster-lys-over--det-midtjyske-rigshospital/

