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Skadestue og Lægevagt i Viborg flytter

Akutafdelingen på RH Viborg 
rykker 12. november ind i hospi-
talets nye akutcenter. Flytningen 
betyder ny indgang til Skadestue 
og Lægevagt – og endnu bedre 
behandling til de akutte patienter.

- 12. november er en milepæl 
i et stort og komplekst projekt. 
Det nye akutcenter styrker RH 
Viborgs mulighed for at løfte den 
vigtige rolle som akuthospital. 
Akutcenteret bliver en kæmpe 
gevinst for patienterne og giver 

også bedre arbejdsforhold for de 
ansatte, vurderer regionsrådsfor-
mand Anders Kühnau. 

Flytningen af Akutafdelingen er 
samtidig den største og absolut 
mest komplekse indflytning i det 
nye akutcenter, siger lægefaglig 
direktør Claus Brøckner Nielsen:
- Vi skal flytte et døgnberedskab, 
som vi ikke kan sætte på pause 
før og under flytningen, og samti-
dig er netop det akutte beredskab 
båret af mange aktører og samar-
bejdende funktioner, så rigtig 
mange ansatte i og uden for selve 
Akutafdelingen skal hjælpe hinan-
den, for at vi lykkes.

Flytningen er derfor blevet gen-
nemtænkt og forberedt gennem 
en årrække for at sikre, at de 
akutte patienter fra første færd 
får en god og grundig behandling 
i den nye akutafdeling.
Flytningen af hospitalets akutte 
beredskab kommer til at foregå 

over to dage. 
Den 12. november flytter Skade-
stue og Lægevagt, Akut Røntgen 
og Skanning og ambulancehal. 
Den 14. november følger så 
Akutafdelingens sengeafsnit og 
Børn og Unge Akutmodtagelse, 
som samtidig skifter navn til 
Akutafsnit Børn og Unge.
Læs mere om flytningen og de 
nye muligheder på hjemmesiden.

Hvem flytter hvornår? 
 12. november flytter:
- Skadestue 
- Lægevagt 
- Akutafsnit  
- Akut Røntgen og Skanning 
- Ambulancehallen  
(indkørsel fra Ll. Sct. Mikkels 
Gade/Gl. Århusvej) 

14. november flytter: 
-Akutafsnit 2 
- Akutafsnit Børn og Unge (tid-
ligere Børn og Unge Akutmod-
tagelsen)

Skadestue og Lægevagt 
har fået ny adresse: 

Indgang B

Regionshospitalet Viborg

Heibergs Alle 5B

8800 Viborg

Kommer du kørende i bil, 

kan du med fordel parkere 

på parkeringsområde P1 med 

indkørsel fra Banevejen.

Husk altid at ringe til egen 

læge eller lægevagten, før du 

kommer

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/
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Dialogredskabet ’Akut Hasteklassifikation’ skal hjælpe kirurgerne med at 
prioritere akutte patienter til behandling på Operation og Intensiv
RH Viborg tog 1. oktober et nyt 
redskab i brug til at sikre, at de 
mest syge akutte patienter bliver 
behandlet først. Redskabet ’Akut 
Hasteklassifikation’ er et dialog-
redskab, som fremover bliver 
anvendt på tværs af de kirurgiske 
specialer. 

Når en patient meldes til en 
akut behandling på Operation og 
Intensiv, markeres patientens 
hastegrad med en 
farvekode – sort, rød, gul eller 
grøn. 

Ved tre daglige tavlemøder i 
kommandocentralen på Operation 
og Intensiv prioriterer personalet 
på tværs af specialer rækkefølgen 
af de akutte patienter ved hjælp 
af hasteklassifikationsredskabets 
farvekoder. 

Akut Hasteklassifikation er et 
støtteredskab i kirurgernes prio-
ritering. Personalet prioriterer 
dermed ikke udelukkende ud fra 
farvekoderne, men de er med til 
at hjælpe personalet i dialogen og 
prioriteringen.

Formålet med at indføre Akut 
Hasteklassifikation er at prioritere 

akutte patienter efter hastegrad 
på tværs af specialer til ’akut-
lejerne’. Dette skal styrke patient-
sikkerheden. 

Klassifikationsredskabet er ud-
arbejdet i det regionale lærings-
fællesskab omkring ’Sikkert OP 
Flow’.

Sygeplejerske fra Viborg modtager forskerpris

Hjerteforeningens Karkirurgiske 
Forskningspris blev fredag den 
25. oktober overrakt til syge-
plejerske, post doc, ph.d., Marie 
Dahl fra RH Viborg.

På Dansk Karkirurgisk Selskabs 
årsmøde fik Marie Dahl over-
rakt prisen af Hjerteforeningens 
forskningschef, professor Gunnar 
Gislason.

Marie Dahl har siden 
slutningen af 90’erne været med 
til at iværksætte de første 
betydende forebyggende foran-
staltninger på afdelingen i Viborg. 

Siden har hun gennemført en 
masteruddannelse i sygepleje ved 
Deakin University i Australien. Og 
i 2018 forsvarede hun sit ph.d.-
projekt vedrørende forebyggelse 
af hjertekarsygdom hos kvinder.

Marie Dahl er en vellidt og udtalt 
ildsjæl og aktiv i det kardiovasku-
lære forskningsnetværk ved 
RH Viborg. Endvidere indgår hun i 
et tværfagligt forskningsnetværk i 
Odense Universitetshospital.

- Pr. dags dato er Marie Dahl 
forfatter eller medforfatter til 12 
peer reviewed publikationer, og 
antallet vil utvivlsomt stige de 
kommende år med den aktivitet, 
hun lægger for dagen. Hun rager 
således op, som én af landets 
eneste sygeplejefaglige seniorfor-
skere i karkirurgien, begrunder 
Gunnar Gislason prisoverrækkel-
sen.

Se billeder fra Karkirurgisk 
Selskabs årsmøde på intranettet.

http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2019/sygeplejerske-fra-rh-viborg-modtager-forskerpris/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2019/sygeplejerske-fra-rh-viborg-modtager-forskerpris/
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Hospitalsledelsen planlægger fusion af Projektafdelingen og Byggeri og Ejendomme
Hospitalsledelsen har besluttet at 
indlede en proces, hvor Pro-
jektafdelingen og afsnittet Bygge-
ri og Ejendomme fra Servicecen-
tret lægges sammen.

Projektafdelingen har hidtil været 
fokuseret på at bygge del-
projekterne i kvalitetsfondspro-
jektet – herunder særligt akut-
centret.
Byggeri og Ejendomme har som 
en del af Servicecentret stået for 
alle øvrige byggeprojekter og har 
renoveret HE Midts bygninger og 
forvaltet, hvordan HE Midts kva-
dratmeter skal bruges.

Med den påtænkte fusion får 
HE Midt én samlet afdeling, der 
kommer til at stå for alt byggeri 
og renovering af bygninger på HE 
Midt. Afdelingen får også ansvar 
for at forvalte, hvordan alle HE 
Midts kvadratmeter skal bruges, 

lokale-rokader og de helhedspla-
ner, der overordnet styrer disse 
opgaver. 

Den nye afdeling kommer til at 
hedde Byggeri og Projekter og vil 
være i drift fra 1. januar med nu-
værende projektchef, Jeppe Juul 
Hansen, som afdelingsledelse. Af-
delingen vil fortsat skulle have et 

tæt samarbejde med Servicecen-
tret, særligt Teknisk Afsnit.
Personalet i afsnittet Byggeri og 
Ejendomme samt i Projektafdelin-
gen blev fredag orienteret om, at 
arbejdet for en sammenlægning 
nu går i gang, herunder også 
høringer og planlægningen i de to 
LMU’er.

Forskertræf for HE Midts yngre forskerspirer

”Forskertræf” er en ny event, 
som henvender sig til alle yngre 
forskerspirer i HE Midt. 
Her får du mulighed for at præ-
sentere din forskning – enten 
som mundtligt oplæg eller som 
poster – og modtage konstruktiv 
feedback fra et panel af fagfæller 
(nye ph.d.’er eller ph.d.–stude-
rende). 
Yderligere vil der være fokus på 
forskningsformidling med feed-
back fra kommunikationschefen i 
HE Midt.

Alle yngre forskningsinteressere-
de opfordres derfor til at indsende 
abstract til præsentation på For-
skertræf 2020, som afholdes den 
29. januar 2020 i HE Midts nye 
auditorium. 

Se program og call for abstracts i 
nyhed på intranettet. 
Her kan du læse om 
præsentationskategorier samt om 
instruktioner til forfattere. 

Blandt de indkomne abstracts vil 
9 præsentationer blive udvalgt til 
mundtlig præsentation. Derud-
over bliver 12 abstracts udvalgt 
til poster med plenum præsenta-
tion. De udvalgte præsentationer 
skal vise mangfoldigheden af 
forskningen i HE Midt og udvæl-
ges ud fra originalitet og kvalitet. 
Forskerspirer med abstracts, der 

ikke bliver udvalgt til plenum 
præsentation, bliver opfordret til 
at lave posters til poster galleri.

Gæstetaler er Jens Christian He-
demann Sørensen, klinisk 
lærestolsprofessor, hjerne- og 
rygkirurgi, viceinstitutleder, In-
stitut for Klinisk Medicin, Aarhus 
Universitet, som holder oplæg-
get ”Det elektroniske menneske 
- brain computer interfacing – 
hvordan gør man forskerkarriere i 
international forskning?«.

Hvis du har brug for hjælp til at 
udforme dit forslag, er du vel-
kommen til at henvende dig til 
den forskningsansvarlige i din af-
deling/center eller hos Forskning i 
HE Midt (7844 1330 / forskning@
midt.rm.dk). Fristen for abstracts 
er den 2. december 2019.

http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2019/forskertraf-for-he-midts-yngre-forskerspirer/ 
mailto:forskning@midt.rm.dk
mailto:forskning@midt.rm.dk
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Respekt, nærvær og inddragelse i neurorehabiliteringen
National undersøgelse måler 
tilfredsheden hos patienter og 
pårørende med rehabiliteringen 
efter erhvervet hjerneskade. 
 
Den nationale undersøgelse 
INDTRYK & UDTRYK blev skudt 
i gang den 1. maj. Gennem 
spørgeskemaer og fokusgrup-
peinterviews har den systematisk 
undersøgt tilfredsheden med re-
habiliteringen hos patienter med 
hjerneskade efter eksempelvis 
sygdom eller ulykke samt deres 
pårørende.

Tilfredsheden hos patienter og 
pårørende er ikke kun vigtigt for 
dem, der er indlagt på Hammel 
Neurocenter eller har nære fami-
liemedlemmer, der er. Patient og 
pårørendetilfredshed er også en 
vigtig informationskilde. 

Via den nye tilfredshedsunder-
søgelse INDTRYK & UDTRYK, har 

Hammel Neurocenter fra 1. maj 
til 5. september 2019 spurgt 89 
patienter og 44 pårørende om de-
res mening. Resultaterne har gi-
vet indblik i deres oplevelse med 
deres forløb på neurocentret. 

Overordnet set viser resultater-
ne, at både patienter og pårø-
rende i høj grad oplever at blive 
mødt med respekt og nærvær i 
samtalerne. Og de oplever i høj 
grad, at deres viden, og det der 
motiverer dem, bliver inddraget i 
rehabiliteringen. 

De fortæller også, at de i no-
gen grad oplever sig inddraget i 

målsætning for rehabiliteringen 
og har kendskab til genoptræ-
ningsplanen. Endelig beskriver de 
pårørende, at de i mindre grad 
oplever tilbud om støtte til dem 
som pårørende.

Alle resultater fra INDTRYK & 
UDTRYK er samlet i en kvartals-
rapport. 

Læs mere om undersøgelsen. 

Se programmet for Sundhedsfagligt Symposium 2019
Programmet for årets Sundheds-
faglige Symposium er nu klar.
 
Arrangementet er HE Midts 
sundhedsfaglige festdag og finder 
sted torsdag den 14. november. 

Du kan se frem til en inspirerende 
dag i faglighedens tegn i selskab 
med andre kolleger fra HE Midt, 
primærsektoren og samarbejds-
partnere.

Se programmet for Sundhedsfag-
ligt Symposium 2019 her.

https://indtryk-og-udtryk.dk/
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/siteassets/uddannelse/sundhedsfagligt-symposium/symposium-2019_program.pdf 
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/siteassets/uddannelse/sundhedsfagligt-symposium/symposium-2019_program.pdf 

