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Gentest kan opspore arvelig hjertesygdom

H.K.H. Kronprinsessen indtog TrygFondens Familiehus Hammel Neurocenter

uge 25 • den 21. juni 2019

Det var en veloplagt og smilende Kronprinsesse, der mandag den 17. juni besøgte det nye familiehus på Hammel 
Neurocenter. Hun gav sig god tid til at hilse på alle de fremmødte børn og patienter, der tog imod hende foran huset.
- Det har været et rigtig godt besøg. Jeg blev bekræftet i, hvor vigtigt det er at have et familiehus, hvor familien kan 
være sammen i en meget vanskelig tid i deres liv. De kan i familiehuset trække sig tilbage fra hospitalsmiljøet og prøve 
at være sammen på en anden måde. Det er meget rørende at høre, hvad det betyder for familierne, sagde H.K.H. 
Kronprinsessen blandt andet om oplevelsen med at besøge familiehuset. 
Oversygeplejerske Bente Dam fra centerledelsen på Hammel Neurocenter fulgte Kronprinsessen rundt undervejs i hele 
besøget.
- Det var tydeligt at mærke Kronprinsessens store interesse for børn og unge. Det har været en fornøjelse at have 
besøg af hende. Og det er samtidig en stor anerkendelse af vores personale, der hver dag yder en stor indsats med at 
genoptræne folk med en erhvervet hjerneskade, lød det fra Bente Dam.
I løbet af besøget mødte Kronprinsessen 7-årige Albert Ninn Stentebjerg, der for nylig er blevet udskrevet fra Hammel 
Neurocenter. Hun hilste også på frivilligkoordinator Eike Farmann Nielsen og frivillig Jette Marianne Madsen, ligesom 
hun besøgte de indlagte børn på sengeafsnittet. Derudover blev der også tid til at klappe terapihunden Gaia og hilse på 
hospitalsklovnen Luna Smil. 
Se billeder og video fra Kronprinsessens besøg. 

33 patienter og 10 nære slægtninge tilknyttet regionshospitalerne i Skive og 
Viborg har afleveret en spytprøve og fået testet, om de har en mutation i 
hjertegenerne.
Klinik for Arvelige Hjertesygdomme på hospitalerne i Skive og Viborg følger 
hjertepatienter med fokus på udredning og opsporing af alvorlige arvelige 
hjertemuskelsygdomme. 
Arbejdet foregår i tæt samarbejde med kolleger på Aarhus Universitets-
hospital. Sygdommen hypertrofisk kardiomyopati (HCM), som er karakteriseret 
ved fortykkelse af hjertemusklen, fylder meget i klinikkens arbejde, og 
sygdommen kan være arvelig. Ved hjælp af en simpel spytprøve er det nu 
muligt at udføre en gentest, som fastslår, om en mutation i hjertegenerne er 
årsag til sygdommen.
Afdelingen har siden 2017 deltaget i et stort nordisk samarbejde omkring 
patienter med HCM. Gennem dette samarbejde har 33 patienter med HCM fået foretaget gentesten, hvoraf de ni 
patienter har fået svar på, at deres sygdom skyldes en mutation i ét af hjertegenerne. Risikoen for at give genet videre 
til deres børn er 50 procent. Derfor vil lægen eller sygeplejersken i Klinik for Arvelige Hjertesygdomme optegne et 
detaljeret stamtræ for patienten for at vurdere, om der skulle være andre i familien med risiko for denne hjerte-
sygdom. Nære slægtninge (forældre, søskende og børn) til en hjertepatient med mutation i et hjertegen får tilbudt 
samme gentest. Læs mere om opsporingen af nye tilfælde af den arvelige sygdom på HE Midts hjemmeside.

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2019/h.k.h.-kronprinsessen-kastede-glans-over-trygfondens-familiehus-hammel-neurocenter/
https://region-midtjylland.23video.com/secret/53145620/464db82b11f553c330867823fb3de02b
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2019/gentest-kan-opspore-arvelig-hjertesygdom/ 


side 2 / 3

Nye animationsfilm om HE Midts fedmeoperationer

Flotte resultater for håndhygiejnen på HE Midt
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To gange om året bliver håndhygiejnen studeret og vurderet på HE Midt i 
forbindelse med en intern audit. Seneste måling viser, at HE Midt samlet set 
opfylder målene for håndhygiejnen, og resultatet er generelt flot. 
- Hygiejnekontaktpersonerne i HE Midts afdelinger og centre gør et stort og 
flot arbejde. De er gode ambassadører for håndhygiejnen og bærer fanen højt 
lokalt, siger hygiejnesygeplejerske Karen Dyhr Pedersen fra Kvalitet og 
Forskning og fortsætter:  
- Vores halvårlige audit af håndhygiejnen er et øjebliksbillede. Det betyder 
ikke, at vi kan hvile på laurbærrene, når vi får et godt resultat som nu. For god 
håndhygiejne kræver en konstant opmærksomhed. Og det nytter noget at have 
vedvarende fokus på håndhygiejnen, kan vi se. 
Det skønnes, at 8-10 procent af de indlagte patienter på landsplan får en infektion i forbindelse med deres indlæggelse 
eller behandling på et hospital. Håndhygiejne er et af de bedst dokumenterede enkeltstående infektionsforebyggende 
tiltag, og konsekvent overholdelse er en væsentlig indsats til at undgå spredning af mikroorganismer. 
Håndhygiejnen er derudover den enkeltstående faktor, der har størst betydning i forhold til at undgå spredning af 
multiresistente bakterier. 
Læs mere om nye UV-lysbokse, der sætter spot på korrekt håndhygiejne på intranettet. 

Fra 80 siders skriftlig information til patienter, der skal have foretaget en 
fedmeoperation på HE Midt, til 6 animationsfilm på sammenlagt 9,28 minut-
ters varighed. De nye film skal via tegninger gøre det lettere at være patient i 
et komplekst patientforløb, der begynder et halvt år før operationen og slutter 
flere år efter. 
Er en fedmeoperation det rette valg for dig? Hvad skal du gøre før operationen? 
Og hvordan foregår operationen? Det er blot nogle af de spørgsmål, som de 6 
nye animationsfilm giver svar på. 
- Animationsfilmene er lavet for at gøre et meget komplekst forløb mere over-
skueligt for patienterne. De er også lavet, fordi mange patienter har svært 
ved at tygge sig igennem den skriftlige information, der er nødvendig for dem 
i forbindelse med forløbet. Så filmene skal hjælpe patienterne lettere igennem mængden af information, så de møder 
afklarede og forberedte op til deres tider på hospitalet, siger Anne Tiedemann, der er patientinformationsredaktør på 
HE Midt og tovholder for processen med at udvikle og implementere digitale patientvejledninger. 
De nye animationsfilm er blevet udviklet som et pilotprojekt i et samarbejde mellem animationsmiljøet i Arsenalet i 
Viborg, Kommunikation og en gruppe medarbejdere fra Kirurgi samt Operation og Intensiv. 
Læs mere om hvorfor valget faldt på animationsfilm på hjemmesiden. 

Legionella på etage 13 på RH Viborg

RH Viborg skal have udskiftet vandrør på etage 2, 3, 5, 11, 12 og 13, hvis 
regionsrådet godkender bevillingen på næste regionsrådsmøde. En regelmæs-
sig vandprøve viste nemlig i marts, at der er forhøjede værdier af bakterien 
legionella på etage 13. 
Legionella-bakterierne lever godt i 20-50 grader varmt vand og er ikke fundet 
på andre etager. 
Efter vandprøven i marts installerede Servicecentret særlige legionella-filtre på 
11., 12. og 13. etage på alle brusehoveder, på vandhaner i køkkener og 
spisestuer samt i baderum og patientstuer. Derfor er det sikkert at tage bad og 
bruge det varme vand på trods af legionella-fundene.
Når vandet er koldt, er der ingen risiko. Det er derfor altid en god idé at lade 
vandet løbe lidt, når man åbner den kolde hane.
Legionella findes i alle brugsvandsinstallationer både hjemme i privaten og i offentlige bygninger som hospitalet. Som 
fast rutine hæver Servicecentret derfor temperaturen til over 60 grader og gennemskyller systemerne, så bakterierne 
dør. Dette har vist sig ikke at virke længere på etage 13, fordi rørene er mere end 30 år gamle. Derfor skal rørene 
skiftes for at løse problemet, og indtil det sker, sikrer filtrene på brusehoveder og vandhaner mod smittefare.

http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2019/flotte-resultater-for-handhygiejnen-pa-he-midt/
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2019/nye-animationsfilm-om-fedmeoperationer/
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Pusterum på vej til Skive

Nyt kursuskatalog – nu kun i online version
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HE Midts nye kursuskatalog er netop udkommet, og tilmelding til alle kurser og aften-
foredrag åbner torsdag den 27. juni klokken 13 i Plan2learn. 
Som noget nyt udkommer kursuskataloget kun i online-version og ikke længere i papir-
udgave. Se kursuskataloget på intra. 
Kursuskataloget indeholder i efteråret 2019 kurser, temadage og foredrag, som er 
relevante på tværs af fag og afdelinger/centre, og som på udvalgte faglige områder 
understøtter hospitalets mange funktioner. 
Det interne kursusudvalg har som noget nyt bedt om konkrete ansøgninger fra ledere 
og medarbejdere til kurser, som de ønsker i kursusprogrammet. HR Uddannelse har 
modtaget fire ansøgninger, som alle er godkendte – så gå på opdagelse i kursus-
kataloget for efteråret og se om kurserne er noget for dig. 
Du kan også søge om at få arrangeret et kursus, og der er ansøgningsfrist 1. 
oktober for kurser, som holdes i foråret 2020.
I kursuskataloget kan du læse om, hvordan du søger et arrangeret kursus, 
og her finder du også ansøgningsskemaet. Bliver din ansøgning godkendt i det 
interne kursusudvalg, tilrettelægger udvalget kurset i samarbejde med ressourcepersoner og opretter kurset 
i Plan2learn. Kurset bliver åben for tilmeldinger for alle på HE Midt.

Grønne plæner til spil eller yogaøvelser, skrånende terræn og 
trapper til genoptræning, samt terrasser og bænke med plads 
til både ro og afslapning, samt leg og træning.
Den nye park ved RH Skive skal kunne lidt af hvert. Tanken er 
nemlig, at parken skal komme såvel hospitalets og 
psykiatriens patienter som pårørende på Hospice Limfjord, 
sundhedshusets besøgende og byens borgere til gavn. 
For nylig gik entreprenørerne i gang med det indledende 
arbejde med at skabe den nye park, som forventes at stå klar 
til indvielse i begyndelsen af 2020.
Forud for træfældning og gravearbejde har områdets mange 
aktører holdt workshops og møder for at bestemme indholdet 
i den nye park. Behovene og ønskerne til stedet er nemlig 
mange og vidt forskellige. For nogle har det primære ønske været at skabe et grønt område med plads til ro og 
rekreation, mens andre har ønsket et sted til fysisk udfoldelse, genoptræning og rehabilitering. Og langt de fleste 
ønsker er endt med at blive opfyldt. 
Læs mere om parken og se visualiseringer på intranettet.

Visualisering af hvordan den nye park ved RH Skive 
kommer til at se ud, når den er færdig. 

Arbejdet med at skabe den nye park er i øjeblikket i 
fuld gang. Både gamle planter og belægning bliver 
taget op for at give plads til nyt liv i parken til glæde 
for patienter og pårørende - men også hospitalets 
naboer og byens borgere. 

https://rm.plan2learn.dk/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/personale/uddannelse-kompetenceudvikling/uddannelse/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2019/pusterum-pa-vej-til-skive/

