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H.K.H. Kronprinsessen besøger TrygFondens Familiehus Hammel Neurocenter
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Lotte Niebur bliver ny oversygeplejerske for afdelingerne Børn og Unge samt 
Kvindesygdomme og Fødsler på RH Viborg fra den 1. juli. Hun kommer med 
10 års erfaring i at forbedre patientforløb, arbejdsgange og arbejdsmiljøet for 
personalet på RH Silkeborg.
- Børn og Unge og Kvindesygdomme og Fødsler er to meget veldrevne afde-
linger, som jeg glæder mig til at være med til at lede. Sammen med mine nye 
ledelseskolleger og personalet skal vi videreføre afdelingernes flotte udvikling 
og resultater, som kan ses i den høje kvalitet, patienterne oplever, siger Lotte 
Niebur. 
Lotte Niebur er uddannet sygeplejerske og er master i offentlig ledelse. Hun 
har været afdelingssygeplejerske i Center for Planlagt Kirurgi siden 2009 og 
har været en af drivkræfterne i centrets optimering af patientforløb og også 
forbedringer i personalets arbejdsgange, arbejdsmiljø og trivsel.
- Vi skaber resultaterne gennem vores personale, og derfor er jeg meget optaget af at understøtte den gode trivsel. 
Samtidig vil jeg arbejde for at skabe gode samarbejdsrelationer på tværs af afsnit og afdelingerne, så vi opnår 
sammenhængskraft og spiller hinanden gode, siger Lotte Niebur.
Læs mere på hjemmesiden.

Indlagte børn og unge på Hammel Neurocenter får besøg af H.K.H. Kronprinsessen, der mandag den 17. juni besøger 
TrygFondens Familiehus Hammel Neurocenter. 
I forbindelse med besøget får H.K.H. Kronprinsessen en rundvisning i det nye familiehus, ligesom hun får lejlighed til at 
møde indlogerede familier og deres indlagte børn. Patienter, pårørende og personale glæder sig til det kongelige besøg 
og til at vise familiehuset frem. 
- H.K.H. Kronprinsessen skulle i januar have deltaget i indvielsen af TrygFondens Familiehus Hammel Neurocenter i sin 
egenskab af protektor for Hjerneskadeforeningen, men hun blev forhindret og besøger nu familiehuset den 17. juni. 
Det er vi rigtig glade for, siger regionsrådsformand Anders Kühnau.
- Familiehuset er en kæmpe gave til de kriseramte forældre og søskende, der har nære familiemedlemmer indlagt på 
neurocentret. Erfaringen viser, at det er vigtigt, at hele familien kan være med i forløbet. Derfor er det afgørende, at 
familien får fysiske rammer, der giver mulighed for at have et familieliv under indlæggelsesforløbet, siger over-
sygeplejerske Bente Dam på vegne af centerledelsen på Hammel Neurocenter.
Under besøget får H.K.H. Kronprinsessen præsenteret det nye familiehus, og hun får lejlighed til at møde indlagte børn 
og familier.
Læs mere om TrygFondens Familiehus Hammel Neurocenter på hjemmesiden.

Lotte Niebur er ny oversygeplejerske 
på Børn og unge samt Kvindesygdom-
me og Fødsler pr. 1. juli.

Ny oversygeplejerske til børn, unge og kvinder på RH Viborg

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2019/ny-oversygeplejerske-til-born-unge-og-kvinder-pa-regionshospitalet-viborg/
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2019/h.k.h.-kronprinsessen-besoger-trygfondens-familiehus-hammel-neurocenter/ 
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HE Midt afslutter energirenoveringer for 180 millioner kroner

Kirurgi har fundet sig godt til rette i nye rammer
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Grundig forberedelse, engagerede medarbejdere og god gejst. Det er vejen 
frem, når man skal flytte et hospital i drift.
Det konkluderer flyttekoordinator for Mave- og Tarmkirurgisk Klinik, Stina Han-
sen, efter at hun og kollegerne for 14 dage siden rykkede ind i det nye akut-
center. Dagen efter indflytningen tog klinikken imod den første patient i de nye 
rammer klokken 9.00 – og siden er der kørt med fuld drift.
Forud for indflytningen havde Stina Hansen og kollegerne brugt en del tid på at 
planlægge flytningen og ikke mindst pakke på en måde, så de nemt og hurtigt 
kunne pakke ud og komme på plads i de nye rammer.
- Det tager tid – det er man nødt til at erkende og prioritere. Til gengæld vinder man tiden tilbage efter indflytningen, 
fordi man kommer hurtigere på plads, konkluderer Stina Hansen.
Siden indflytningen har medarbejderne lært de nye rammer at kende, og langt de fleste tilbagemeldinger er positive.
- Tingene fungerer. Vi har vand i hanerne, kaldesystemet fungerer, it-systemerne virker. Der er selvfølgelig nogle små-
ting med noget lys, der er for skarpt, og nogle rum, hvor temperaturen er lidt for lav. Men overordnet set fungerer det 
bare rigtig godt, vurderer Stina Hansen. 
Læs mere om indflytternes første tid i de nye rammer – og se deres råd til næste flyttende afdelinger på intranettet.

Med afslutningen af flere års omfattende energirenove-
ringer på HE Midts matrikler, kan hospitalsenheden nu 
begynde at se frem mod de miljømæssige og økonomiske 
gevinster, som renoveringerne munder ud i.
Siden 2010 har først RH Silkeborg og Hammel Neuro-
center og siden regionshospitalerne i Skive og Viborg 
gennemgået omfattende energirenoveringer, som går ud 
på at kombinere energibesparelser med hospitalsrenove-
ringer. Nu er de sidste renoveringer afsluttet, og de miljø-
mæssige gevinster og økonomiske besparelser begynder 
snart at vise sig i regnskabet.
Gennem de seneste år er ventilationsanlæg blevet udskif-
tet, ventilationsstyringen forbedret, solceller er blevet in-
stalleret på alle hospitalets matrikler, termostatventilerne 
er blevet udskiftet, og vinduerne er blevet skiftet ud. Det er blot nogle af de mange gennemførte energirenoveringer på 
de fire matrikler. RH Viborg har desuden fået installeret central styring på varmevekslere, og vaskemaskinerne i steril-
centralen er blevet udskiftet med mere miljøvenlige modeller.
Den beregnede årlige energibesparelse efter renoveringerne er på knap 18 millioner kroner årligt. 
- Mindre energiforbrug er godt for både miljøet, økonomien og naturligvis for vores patienter og medarbejdere, som vil 
opleve et bedre indeklima, siger hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen.
Læs hvordan besparelserne skal finansiere projektet.

Udenlandske patienter skal betale for behandling

Fra 1. juli skal patienter uden dansk folkeregisteradresse betale for akut under-
søgelse og behandling på danske hospitaler. Og det får konsekvenser for alle 
afdelinger og centre på HE Midt (dog undtaget Hammel Neurocenter). 
Derfor holder Økonomi og Plan torsdag den 13. juni klokken 12.15 og 13.15 
informationsmøde om konsekvenserne af den nye lov. På mødet vil repræ-
sentanter fra Juridisk Kontor og Koncern Økonomi hjælpe med svar på, hvad 
lovændringen betyder i hverdagen, og hvordan den skal håndteres i praksis.
Som udgangspunkt betyder den nye lov, at patienter uden dansk folkeregister-
adresse fremover skal betale for akut undersøgelse og behandling på danske 
hospitaler. Personer med gyldigt EU-sygesikringskort (blåt sygesikringskort), personer fra blandt andet Norden, Grøn-
land og Færøerne samt børn og unge under 18 år bliver dog fritaget for betaling, ligesom der vil være undtagelser for 
gravide.
Læs mere på intranettet, hvor du også finder link til tilmelding til mødet.

http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2019/kirurgi-har-fundet-sig-godt-til-rette-i-nye-rammer/
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2019/hospitalsenhed-midt-afslutter-energirenoveringer-for-180-millioner-kroner/ 
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2019/udenlandske-patienter-skal-betale-for-behandling/
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Trine Agerskov bliver ny brugerkoordinator

Kranspulsåreundersøgelser flytter fra Viborg til Skejby
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Mads Vandborg konstitueres som ledende overlæge på Operation og Intensiv

Hospitalsledelsen har konstitueret Mads Vandborg som ledende overlæge på Operation og 
Intensiv på RH Viborg frem til udgangen af november 2019. 
Under konstitueringen indtræder Mads Vandborg i afdelingsledelsen sammen med over-
sygeplejerske Leni Abrahamsen. 
Konstitueringen sker, fordi ledende overlæge Carsten Poulsen er delvist sygemeldt og ikke 
varetager ledelsesopgaver de næste seks måneder. 
Mads Vandborg er overlæge i Operation og Intensiv og har de seneste fem år også været 
leder af lægebilen og akutbilen i Viborg. Han har desuden tidligere være leder af lægebilen 
i Lemvig og for lægebilen i Aarhus.
Mads Vandborg er 42 år og bor i Viborg med sine tre børn.

Den 26. februar 1998 foretog lægerne den første rønt-
genundersøgelse af hjertets kranspulsårer (KAG) på RH 
Viborg. Godt 21 år senere foretog de den sidste.
Den 27. maj 2019 var sidste gang, patienter på RH 
Viborg fik foretaget en kranspulsåreundersøgelse, også 
kaldet en KAG-undersøgelse. Undersøgelserne samles 
fremover på Aarhus Universitetshospital, som bliver det 
eneste hospital i Region Midtjylland, der foretager under-
søgelsen.
RH Viborg blev i 2018 kåret som nummer 1 i Danmark til 
KAG-undersøgelser, og det er da heller ikke uden følelser, 
at personalet siger farvel til undersøgelsen på hospitalet.
- Det er lidt vemodigt, for det er nogle undersøgelser, vi 
har været glade for at lave. KAG-undersøgelserne har 
været en spydspidsfunktion her i Viborg, men vi må også 
erkende, at andre undersøgelser er kommet til gennem 
tiden, og behovet for netop denne undersøgelse er ikke 
det samme mere, som den var for 20 år siden, siger Ma-
rianne Lønvig, som er afdelingssygeplejerske på Hjerteklinikken på RH Viborg
Hospitalet i Viborg var en overgang oppe på at lave 1000 KAG-undersøgelser om året, da hospitalet også behandlede 
patienter fra både Nordjylland, Fyn og Sjælland. Men i de senere år har hospitalet kun foretaget cirka 400 undersøgel-
ser om året, da alle akutte hjertepatienter med en blodprop i dag bliver kørt direkte til Aarhus Universitetshospital.
Læs hele artiklen på intranettet.

Selv om byggeriet af det nye akutcenter ved RH Viborg er i sin afsluttende 
fase, er der fortsat behov for klinikernes input i forhold til eksempelvis 
ændringsønsker, indflytning og ibrugtagning. 
’Derfor har byggeudvalget netop udpeget oversygeplejersker Trine Agerskov fra 
Akutafdelingen som ny brugerkoordinator. Hun overtager posten efter over-
sygeplejerske Birgitte Egholm Jacobsen, som har fået nyt arbejde uden for HE 
Midt.
Sammen med den anden brugerkoordinator, overlæge Susanne Hylleberg fra 
Operation og Intensiv, skal Trine Agerskov blandt andet være med at sikre, at 
de nye fysiske rammer og de nye koncepter integreres i den kliniske praksis i 
den afsluttende fase af byggeriet. 
Derudover vil Trine Agerskov blive en del af byggeudvalget og skal dermed være med til at træffe nogle af de pricipielle 
beslutninger i forbindelse med flytning og ibrugtagning hen over efteråret og frem til årets udgang.

Per Dahl Christensen og kollegerne i Hjerteklinik sagde 27. 
maj farvel til KAG-undersøgelserne på RH Viborg. Under-
søgelserne skal fremover udføres på Aarhus Universitets-
hospital.

http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2019/kranspulsareundersogelser-flytter-fra-viborg-til-skejby/
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Så er der åbent for tilmelding til Almindsøstafetten

Valgtiden kan mærkes på HE Midt

I de seneste ugers valgkamp har ansatte på HE Midt mærket en øget opmærk-
somhed og interesse for hospitalsenheden og sundhedsvæsenet generelt. 
Flere politikere har lagt vejen forbi et af HE Midts fire hospitaler i løbet af 
valgkampen for at se og høre, hvordan der bliver arbejdet med og udviklet på 
patientforløbene. 
Blandt andet har RH Skive haft politisk besøg af Anne Paulin i forbindelse med, 
at hun besøgte Skive Sundhedshus, mens RH Silkeborg har haft Carsten Kis-
smeyer og Thomas Jensen på besøg. På RH Viborg har Karin Gaardsted og 
Margrethe Agerup Præst lagt vejen forbi hospitalet i forbindelse med valgkampen. 
Også de indlagte patienter har mærket valget. De har haft mulighed for at benytte sig af HE Midts tilbud om at brev-
stemme. Det har 124 personer benyttet sig af i forbindelse med det første valg til Europaparlamentet. Det er en stig-
ning i antallet sammenlignet med tidligere valg. 
Brevstemmerne bliver gennemført med hjælp fra lokale valgkoordinatorer på hver matrikel. De har stået for den prak-
tiske del med at modtage stemmer og sende dem til patienternes hjemkommuner.  
- De lokale valgkoordinatorer har været en stor hjælp i arbejdet med at sikre, at vores patienter kan benytte sig af 
deres stemmeret, selvom de er indlagt på hospitalet. Valgkoordinatorerne har udført en ekstra opgave, som skulle 
presses ind mellem alle deres øvrige opgaver til gavn og glæde for vores demokrati, lyder det fra AC-fuldmægtig 
Cecillie Marie Gerdsen fra Ledelsessekretariatet, der er tovholder for valgene på HE Midt. 

Find løbeskoene frem og vær med, når HE Midt igen i år forsvarer sundheds-
væsenets ære ved årets Almindsøstafet torsdag den 22. august.
Traditionen tro er der lagt op til en fornøjelig eftermiddag/aften med både 
motion, hygge og kollegialt samvær.
Som HE Midt-medarbejder i Silkeborg, Skive, Hammel eller Viborg får du 
blandt andet startgebyret betalt, årets løbe T-shirt og mulighed for en velvendt 
grillpølse (tilberedt af det legendariske pølsevenderhold). 
På intranettet finder du flere oplysninger og link til tilmelding.

http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2019/abent-for-tilmelding-til-almindsostafetten/

