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RH Viborg indvier fødestue med fokus på hjemlige omgivelser og bæredygtighed
Onsdag den 2. oktober indviede 
Fødeafsnittet på RH Viborg en ny-
indrettet og bæredygtigt inspire-
ret fødestue, undersøgelsesstuer 
og ventefaciliteter.
Sengetæpper på sengene, afslap-
pende møbler og mindre synligt 
hospitalsudstyr på fødestuerne. 
Signalerne på fødestuerne på RH 
Viborg skal være bæredygtighed 
og hjemlige omgivelser. 

Bæredygtighed, indretning og 
æstetik
På Fødeafsnittet på Regionshospi-
talet Viborg interesserer 
personalet sig meget for bære-
dygtighed og vil gerne arbejde 
hen imod den bæredygtige fødsel. 
To jordemødre – Kirsten Nordby, 
som har haft fokus på genanven-
delse og bæredygtighed, og  
Sandra Dahl, der har fokus på 

indretning og æstetik - er gået 
sammen om at genindrette to af 
fødestuerne på RH Viborg.  
Trygheden ved de hjemlige om-
givelser skal give de fødende en 
endnu bedre fødselsoplevelse.

Hjælp fra sponsorer
Med hjælp fra lokale sponsorer 
er der designet og produceret 
borde, stole, senge og skille-
vægge, fremstillet at korkrester 
fra korkprop-produktion. Der er 
sat fototapeter med naturmotiver 
op på væggen rundt om fødeka-
ret på fødestuen, ligesom der er 
indsat en dobbeltseng på føde-
stuen, hvor den indledende fase 
af fødslen kan foregå i ro og mere 
afslappende omgivelser.

- Vores familier og børn skal gå 
fra Fødeafsnittet med et styrket 
liv. Vi ved, at tryghed og hjemlige 
omgivelser for de fødende kvin-
der kan styrke fødselsoplevelsen, 
hvilket er med til at give den 
bedste start på livet for det ny-
fødte barn, siger chefjordemoder 
Katrine Kildedal.

Læs på HE Midts hjemmeside om, 
hvorfor de på Fødeafsnittet føler, 
de bør gå forrest, når det kom-
mer til at passe godt på miljøet, 
og om hvordan personalet tænker 
bæredygtighed ind i hverdagen 
på afsnittet.

Vidste du, at …

Korktræer optager mere CO2 end der anvendes ved produktion og fragt. Dermed er korkfremstillin-gen som minimum CO2-neutral.
Når man anvender kork til møblerne på fødeafsnittet, er det et restprodukt fra kork-propfremstilling.

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2019/fodeafsnittet-i-viborg-indvier-fodestuer-med-fokus-pa-hjemlige-omgivelser-og-baredygtighed/
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De fleste spareplaner på plads i HE Midt

Hospitalsenhed Midt skal i fæl-
lesskab spare 50 millioner kroner 
i 2020. I alt har Hospitalsenhed 
Midt skullet spare tilsammen 117 
millioner kroner i 2019 og 2020. 
Dertil kommer ekstra besparel-
ser i nogle afdelinger og centre 
for at kunne overholde de lokale 
budgetter. 

Høringssvar
Regionsrådsformanden har samti-
dig fremlagt sit forslag til budget 
for 2020 i Region Midtjylland. Ho-
ved-MED-udvalget på HE Midt har 
indgivet høringssvar til regions-
rådet. Høringssvaret kan læses 
her: https://www.rm.dk/om-os/
okonomi/www.budget2020.dk/

Hospitalsledelsen er stort set fær-
dig med at godkende spareplaner 
fra alle afdelinger og centre i HE 
Midt. I mange afdelinger og cen-
tre kan man finde besparelserne 
ved at nedlægge vakante stillin-
ger, så det ikke bliver nødvendigt 

at indstille personale til omplace-
ring eller afskedigelse. Nogle få 
steder vil der dog ske afskedigel-
ser. 

 Afskedigelser er sat på pause
Hospitalsledelsen har dog sam-
men med HMU-formandsskabet 
besluttet at sætte eventuelle 
afskedigelser på pause indtil 
videre på grund af regionsrådets 
budgetforhandlinger.
 
-Lige nu forhandler regionsrådets 
om næste års budget, og rege-
ringen har tilført Region Midtjyl-
land flere penge. I respekt for 
regionsrådets politiske arbejde 
afventer vi deres budgetforlig, 
før vi sætter to streger under 
spareplanerne og indleder de få 
personaleprocesser, som skal 
finde sted. For nogle enkelte 
afdelinger i Viborg har vi stadig et 
par spørgsmål, vi skal have vendt 
med de respektive afdelingsledel-
ser, og det får vi på plads, inden 

budgetforliget foreligger, siger 
Thomas Balle Kristensen, hospi-
talsdirektør i HE Midt. 
 
For Neurologi, Hammel Neurocen-
ter og NISA-afsnittet i Center for 
Planlagt Kirurgi vil der gå længere 
tid, før der foreligger en afklaring 
på besparelser, fordi der endnu 
ikke truffet politisk beslutning om 
besparelser på dette område på 
tværs af Region Midtjylland.

https://www.rm.dk/om-os/okonomi/www.budget2020.dk/
https://www.rm.dk/om-os/okonomi/www.budget2020.dk/
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Ny ledende overlæge til Diagnostisk Center på RH Silkeborg

 

 
Hospitalsledelsen har ansat Lasse 
Nørgaard i stillingen som ledende 
overlæge inden for radiologi i 
Diagnostisk Center på RH Silke-
borg. 

Her bliver han en del af center-
ledelsen sammen med ledende 
overlæge Ulrich Fredberg og 
oversygeplejerske Knirke Hart-
mann Thomsen. Lasse Nørga-
ard kommer fra en stilling som 
ledende overlæge ved Røntgen 
og Skanning på RH Horsens. Før 
var han afdelingslæge på Radio-
logisk Afdeling på Aarhus Univer-
sitetshospital. Han er derudover 
formand for Det Tværfaglige 
Specialeråd i Radiologi i Region 
Midtjylland.
- Lasse har energi og gåpåmod 
og er en faglig kapacitet med 
fokus på ledelse i øjenhøjde. Han 
stiller krav til både sig selv og 

sine medarbejdere. Vi ser frem 
til et godt og spændende samar-
bejde med ham, siger lægefaglig 
direktør Claus Brøckner Nielsen  

Læs mere om den nyansatte 
ledende overlæge på HE Midts 
hjemmeside.

Kig indenfor i det nye Hjerteafsnit
Som det første sengeafsnit er 
Hjerteafsnit netop flyttet ind i det 
nye akutcenter. På intranettet kan 
du se billeder og tv fra flytteda-
gen.
Hjerteafsnit har de seneste må-
neder forberedt sig grundigt til 
indflytningen og har blandt andet 
gennemført en række simulati-
onstræninger i de nye rammer. 
Og netop den grundige forbere-
delse kunne ifølge ledende over-

læge Jens Refsgaard mærkes  
allerede fra dag 1. 
Medarbejderne var ganske  
enkelt mere trygge ved de nye 
rammer og kunne gå i gang med 
de daglige opgaver og pleje og 
behandling af de 25 patienter 
med det samme. 
Det nye Hjerteafsnit er at finde 
på etage 6 i det nye akutcenter. 
Her er afsnittet indrettet med 25 
ensengsstuer med eget bad og 

toilet, udsigt over Søndersø og 
plads til pårørende. 
For medarbejderne giver de nye 
rammer blandt andet også bedre 
mulighed for tværfagligt samar-
bejde om patienternes behand-
ling. 
Se billeder og tv-indslag fra de 
nye rammer her.

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2019/ny-ledende-overlage-til-diagnostisk-center-pa-regionshospitalet-silkeborg/
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2019/ny-ledende-overlage-til-diagnostisk-center-pa-regionshospitalet-silkeborg/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2019/forste-sengeafsnit-er-flyttet-ind-i-akutcentret/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2019/forste-sengeafsnit-er-flyttet-ind-i-akutcentret/


NYHEDSbrev | Hospitalsenhed Midt | Uge 40 | 4. oktober 2019 Side 4 / 5

Kunstforeningen Gaia er flyttet i nye rammer

Sorte stregtegninger og poetiske 
billeder er flyttet ind i den nye 
forhal på RH Viborg. Billederne er 
en del af Kunstforeningen Gaias 
aktuelle udstilling af Stoholm-
kunstneren Carsten Hamann 
Hansen.
- Vi er meget glade for at være 
kommet i nye rammer. Vi har  

været på besøg på byggeplad-
sen ad flere omgange og været i 
løbende dialog med Projektafde-
lingen under byggeriet.  
- Vi er meget tilfredse med resul-
tatet, og glæder os til at tilbyde 
de flotte rammer til kunstnerne, 
fortæller formanden for Kunstfor-
eningen Gaia, Anne Louise Ander-
sen fra Operation og Intensiv.
 
Kunstforeningen Gaia er en frivil-
lig medarbejderforening med 
cirka 180 medlemmer og med-
lemsvalgt bestyrelse.  
Foreningens formål er at skabe 
skiftende kunstudstillinger i ho-

spitalets forhal – til gavn for både 
patienter, pårørende og perso-
nale. 
Læs mere om kunstforeningen, 
de nye rammer og den akutelle 
udstilling på intranettet.

Rekordmange forskningsaktiviteter i HE Midt

I 2018 er der registreret 187 
fagfællebedømte artikler i HE 
Midts årsberetning om forskning. 
Det er hospitalsenhedens hid-
tidige rekord. Der er cirka 250 
forskningsaktive medarbejdere 
på Hospitalsenhed Midt, men da 
forskningsaktiviteterne oftest sker 
ved siden af det kliniske arbejde, 
svarer tiden brugt på forsknings- 
og udviklingsaktiviteter til et sted 
mellem 80 og 100 fuldtidsstil-
linger.

- Derfor er det også ekstra 
imponerende, at der i 2018 er 
registreret 187 fagfællebedømte 
artikler i beretningen. Rapporten 
er et imponerende bevis på den 
store forsknings- og vidensaktivi-

tet, som dedikerede medarbejde-
re på HE Midt producerer. Endnu 
flere medarbejdere er med til at 
frembringe den dokumentation 
og data, som forskningen bygger 
på, og sammen skaber de dagligt 
ny, vigtig viden til gavn for bedre 
behandling og genoptræning af 
vores patienter, der forhåbentligt 
kan udbredes til gavn for rigtig 
mange patienter, siger lægefaglig 
direktør Claus Brøckner Nielsen.
 
Alle afdelinger og centre på HE 
Midt har bidraget med oplys-
ninger til rapporten, som også 
rummer udvalgte forskningsnyhe-
der, som HE Midt har publiceret i 
2018. Årsberetningen har til for-
mål at give et indtryk af bredden 
af den forskning, der foregår på 
hospitalsenheden. Og forsknings-
resultaterne når vidt omkring. I 
2018 blev forskning fra HE Midt 
citeret 5.285 gange i 133 lande, 
hvoraf langt det meste er citeret 
af forskere i USA.

Hvert år udgiver HE Midt en 
forskningsrapport med en over-
sigt over årets forskningsinitia-
tiver og –publikationer. Desuden 
er der i rapporten artikler med 
fokus på forskningsindsatsen i 
det forløbne år. Rapporten ud-
kommer i et begrænset oplag 
som trygt publikation, og alle 
afdelinger og centre modtager 
inden længe nogle få eksempla-
rer. Så længe lageret rækker, kan 
ekstra eksemplarer bestilles hos 
Ian McCulloch i Forskning. Der-
udover er rapporten tilgængelig i 
en elektronisk version på hjem-
mesiden. 

http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2019/kunstforeningen-gaia-er-flyttet-i-nyt/
mailto:ian.mcculloch%40midt.rm.dk?subject=
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/siteassets/forskning/forskningsrapporter/forskningsrapport-2018.pdf
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/siteassets/forskning/forskningsrapporter/forskningsrapport-2018.pdf
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Få hjælp til tolkning af afklaringskatalog
Hvis afdelinger og centre i HE 
Midt oplever tvister eller uenig-
heder, som de ikke umiddel-
bart selv kan løse lokalt, har de 
nu mulighed for at få hjælp til 
tolkning af bevillingsansvaret 
på området for hjælpemidler og 
behandlingsredskaber.
 
Ind imellem bliver hospital og 
kommuner uenige om, hvem der 
skal betale for udlån af hjælpe-
midler og behandlingsredskaber 
i forbindelse med borgerens syg-
dom. Det kan dreje sig om alt fra 
en håndledsskinne til katetre og 
insulinpumper, men gælder ved 
alle former for hjælpemidler og 
behandlingsredskaber, hvor der 
kan være tvivl om, hvem der har 
bevillingsansvaret. 

Hvem skal låne det ud, 
og hvem skal betale?
Fra 1. september kan afdelinger 
og centre i Silkeborg og Viborg 
få hjælp til tolkning af bevillings-
ansvaret på området for hjælpe-
midler og behandlingsredskaber 
af specialeansvarlig ergoterapeut 
Birgitte Elise Løvschal. 

Hun varetager tolkningen i sam-
arbejde med ledende terapeut 
Ulla Bleshøy, som i forvejen vare-
tager samme opgave i forhold til 
Hammel Neurocenter, RH Skive 
og Lemvig.
 
Læs mere om prøvehandlingen på 
intranettet.

Program for Danmarks Mentale Sundhedsdag på HE Midt
På torsdag, den 10. oktober, er 
det Danmarks Mentale Sundheds-
dag. 

HE Midt har valgt at markere 
dagen på alle hospitalsenhedens 
matrikler med små sessioner, 

som hver især varer højest 30 
minutter.
Sessionerne bliver holdt klok-
ken 9.30, 12.30 og 14.30. Du 
skal ikke tilmelde dig, men blot 
på dagen aftale med din leder og 
kolleger, om der er mulighed for 
at gå fra vagten.
Se programmet for de enkelte 
matrikler på intranettet. 

http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2019/fa-hjalp-til-tolkning-af-afklaringskatalog/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2019/fa-hjalp-til-tolkning-af-afklaringskatalog/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2019/sa-er-programmet-klar-til-danmarks-mentale-sundhedsdag-pa-he-midt/

