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Hjerterne flytter ind i Viborgs nye akutcenter
Som det første sengeafsnit rykker 
Hjerteafsnit 1. oktober ind i det 
nye akutcenter ved RH Viborg. 
Flytningen betyder, at Hjerteafsnit 
og Hjerteklinik samles på samme 
etage med endnu bedre mulighed 
for tværfagligt samarbejde om 
patienterne.

Tværfagligt samarbejde
– Vores ambition er hver dag 
at give alle vores patienter den 
bedste behandling og pleje, og 
det kan vi bedst, hvis vi hjæl-
per hinanden. Det er både vores 
læger, sygeplejersker, serviceas-
sistenter og sekretærer allerede i 
dag rigtig gode til – men med de 
nye rammer får vi endnu bedre 
mulighed for at samarbejde på 
tværs af faglighed, opgaver og 

organisering, fortæller afdelings-
sygeplejerske Jette Brodersen.

Større bevægelsesfrihed
Med flytningen får Hjerteafsnit 
samtidig nyt udstyr til trådløs 
hjerteovervågning. 
– Det betyder, at patienterne får 
en større bevægefrihed end i dag 
og blandt andet – efter aftale 
med personalet – kan gå ned i 
kiosken efter et blad eller ud på 
tagterrassen for at få lidt frisk 
luft, uden at vi går på kompromis 
med sikkerhed og hjerteovervåg-
ning, siger overlæge Andi Albert-
sen. 
Selve indflytningen i det nye 
Hjerteafsnit sker den 1. oktober, 
hvor alle nye patienter vil blive 
modtaget og indlagt direkte i de 

nye rammer. Over middag flytter 
så de i forvejen indlagte patien-
ter.

På hjemmesiden kan du læse 
mere om flytningen og fordelene 
ved de nye rammer.
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Røntgen og Skanning smugstarter i nye rammer
Selv om der fortsat er to måne-
der til indflytning, har Røntgen 
og Skanning allerede nu taget de 
første dele af deres nye rammer i 
RH Viborgs akutcenter i brug. Her 
øver medarbejderne sig – med 
hjælp fra rigtige patienter – i det 
nye udstyr, så rutinen og arbejds-
gangene er helt på plads til de 
første akutte patienter den 12. 
november.
– Vi har allerede fået oplæring, 
holdt workshops og testet det nye 

udstyr, men vi kan kun blive helt 
fortrolige med det ved at bruge 
det i praksis sammen med rigtige 
patienter. Derfor håndplukker vi 
hver dag nogle af de patienter, 
som skal røntgenfotograferes 
eller have lavet en CT-skanning 
hos os, og følger dem ned i de 
nye rammer. Her får de en mindst 
lige så grundig og kvalificeret 
undersøgelse, som de ellers ville 
have fået – og vi får mulighed 

for at få rutinerne helt på plads, 
lover afdelingsradiografen. 
De nye rammer er udstyrs- og 
lokalemæssigt en udvidelse 
af Røntgen og Skanning, som 
fremover vil have akut Røntgen 
og Skanning på etage 1 i det nye 
akutcenter – og al øvrig rønt-
gen og skanning på etage 3 som 
hidtil.

Læs mere om forberedelserne og 
de nye muligheder her.

Nyt laboratorium skal styrke HE Midts forskningsmuligheder
Mandag eftermiddag blev det 
nye molekylærpatologiske forsk-
ningslaboratorium på RH Viborg 
indviet.
Næsten alle store kræftstudier og 
mange andre studier, som hand-
ler om Personlig Medicin (indivi-
duelt skræddersyet behandling), 
kvalificeres i dag ved hjælp af 
moderne molekylærpatologiske 
undersøgelser. Derfor ser ledende 

overlæge i Patologi på RH Viborg, 
Steen Jensen, frem til at tage 
det nye forskningslaboratorium i 
brug. Maskinerne er blevet prøvet 
af, og personalet er klar til at 
tage laboratoriet i brug.

Fremtidens forskning
– Vi glæder os til at komme i 
gang med at bruge laboratoriet. 
Molekylærpatologi er en vigtig del 

af fremtiden - med den bliver vi i 
stand til at målrette behandlingen 
for den enkelte. Vi opfatter vores 
nye forskningslaboratorium som 
et vigtigt skridt i denne retning 
for patologien i Viborg, siger 
Steen Jensen.
  
Læs mere om baggrunden for det 
nye forskningslaboratorium på 
intranettet.

Personlig Medicin
Personlig Medicin er behandling, 
hvor man ved hjælp af eksempel-
vis genetisk information kan til-
passe behandlingen til den enkelte 
patient. Personlig Medicin betyder 
mindre unødig og virkningsløs 
behandling og færre bivirkninger 
for patienten. 
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Viborg-læge får ærespris af fagfæller
En utrættelig ildsjæl, som kæm-
per for både fag og patienter.
Sådan beskriver Dansk Selskab 
for Klinisk Fysiologi og Nuklear 
Medicin ledende overlæge Jan 
Abrahamsen. Og på den bag-
grund har selskabet netop tildelt 
ham selskabets ærespris. 
Jan Abrahamsen har arbejdet på 
RH Viborg siden 1998, og har 
siden 2003 været ledende over-
læge på det, som i dag er kendt 
som Fysiologi. 
Afdelingen driver Fysiologisk 
Klinik, som Jan Abrahamsen selv 
betegner som hospitalets de-
tektivbureau, der gennem skan-
ninger og undersøgelser hjælper 

med at finde årsagen til patien-
ternes symptomer. 
Sideløbende med sit daglige virke 
i Viborg har Jan Abrahamsen 
markeret sig som en aktiv og 
efterspurgt underviser inden for 
sit fag, ligesom han i 10 år var 
formand for efteruddannelses-
udvalget under Dansk Selskab for 
Klinisk Fysiologi og Nuklear Medi-
cin. Jan Abrahamsen har desuden 
været aktiv i det faglige arbejde 
og udgivet en række videnska-
belige publikationer. I hele sin 
karriere har han været en bræn-
dende fortaler for, at specialet 
klinisk fysiologi/nuklearmedicin 
skulle handle om andet og mere 

end blot nukleare undersøgelser 
og granskning af billeder. For Jan 
Abrahamsen er kontakten med 
patienter og blikket for fysiolo-
gien helt uundværlige faktorer 
i faget – og på den baggrund 
har fagfællerne altså tildelt ham 
æresprisen. 
Læs mere på hjemmesiden.

Lions Club danner Danmarks første specialklub sammen med Hammel Neurocenter 

Lions Club Hammel Neurocen-
ter er en ny type klub, der ser 
dagens lys som den første af sin 
slags i Danmark. Klubben har 
specifikt fokus på at hjælpe pa-
tienter og pårørende på Hammel 
Neurocenter. 

Støtte til neurorehabilitering
Klubbens formål er at støtte 
neurorehabiliteringen på neuro-
centret ved at afholde aktiviteter, 
der indsamler økonomiske midler 
til centret. Innovative kræfter har 
udviklet konceptet for klubben, 

der er en helt ny specialklub i 
Lions-regi med ét enkelt formål. 
– Vi synes, at Hammel Neuro-
center er et fantastisk sted, og vi 
vil gerne gøre en særlig indsats 
for at hjælpe patienter og på-
rørende. Det kan vi gøre ved at 
etablere en klub med et enkelt 
formål – nemlig at samle penge 
ind til centret igennem forskellige 
aktiviteter. Og vi kan tilbyde neu-
rocentret at arrangere aktiviteter 
for patienter og pårørende, siger 
Henrik Storch fra Lions Club, der 
er formand for klubetablering 

og en af de tre initiativtagere til 
etableringen af den nye klub. 
– Vi glæder os over Lions Clubs 
nye initiativ og vores samarbejde. 
Det er et rigtig spændende pro-
jekt, og det bliver fantastisk at 
kunne give vores patienter og de-
res pårørende nogle nye mulighe-
der under indlæggelsen. Den nye 
klub erstatter ikke det arbejde, 
som vores dygtige ansatte udfø-
rer, men den er et ekstra tilbud til 
patienter og pårørende, lyder det 
fra oversygeplejerske Bente Dam. 

Orienteringsmøde
Lions Club Hammel Neurocenter 
holder orienteringsmøde om den 
nye klub torsdag den 10. oktober 
klokken 19.00 til 21.00 på Ham-
mel Neurocenter. Alle er vel-
komne til at deltage i mødet. Man 
tilmelder sig mødet ved at skrive 
en mail til neurocenter@hammel.
rm.dk senest den 7. oktober.

Læs mere om den nye klub på 
hjemmesiden.
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Parkering på Brøndumsvej ved RH Viborg forlænget 
Tidligere på året blev det meldt 
ud, at ansatte på RH Viborg indtil 
oktober kunne parkere på regio-
nens midlertidige parkeringsplad-
ser på Brøndumsvej (den tidligere 
parkeringsplads for håndværker-
ne). Denne parkeringsmulighed 
er nu forlænget på ubestemt tid. 
Det er fortsat en midlertidig par-
keringsløsning, fordi grunden på 
sigt skal bruges til noget andet. 
Men det er uvist, hvornår det 
sker. Indtil der er en afklaring, 
må ansatte på RH Viborg derfor 
fortsat gerne bruge parkerings-
pladserne. 
Det bliver meldt ud på intra, når 
muligheden for at benytte parke-
ringspladserne på Brøndumsvej 
ophører.


