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Animationsfilm skal gøre det lettere at være borger med smerter i lænden
880.000 danskere har hvert

sundhedsvæsnets ydelser. Det

træffe gode og oplyste beslut-

år smerter i lænden. En del

glæder vi os nu til at afprøve i

ninger til fordel for eget helbred,

af dem er i forløb på tværs af

den kommende tid, siger hospi-

siger forsker Janni Strøm, der

praktiserende læge, kommune

talsdirektør Thomas Balle Kristen-

står bag forskningsprojektet.

og hospital. Derfor går de tre

sen.

parter i et nyt forsknings-

Læs mere om animationsprojek-

projekt sammen om at ud-

- Vi forventer, at projektets re-

vikle animationsfilm, der skal

sultater kan bidrage til at udvikle

hjælpe borgere i deres forløb

en model for brugen af animati-

på tværs af de tre sektorer.

onsfilm i patientinformation på

tet på hjemmesiden.

tværs af sektorer. Vores ønske
Det nye forskningsprojekt bliver

er, at modellen kan anvendes og

det første af sin art. Det skal

udbredes til andre grupper af pa-

undersøge, om animationsfilm

tienter med én eller flere kroniske

kan hjælpe borgere med lænde-

sygdomme. Dermed kan vi give

rygsmerter med at forstå mere af

borgeren bedre mulighed for at

den information, de modtager fra
sundhedsvæsenet. Det gælder information fra både praktiserende
læge, HE Midt og kommunerne
Viborg, Skive og Silkeborg.
Projektet har netop modtaget en
bevilling på 300.000 kroner fra
UCSF Lundbeck-puljen, der skal
være med til at sikre, at projektet
bliver gennemført.
- Vores langsigtede mål med projektet er at bidrage til en større
lighed i sundhedsvæsenet. Vi har
en formodning om, at animationsfilmene vil hjælpe borgerne
med at forstå informationen om
deres sygdom og behandling og
således også få bedre udbytte af

Illustration: Visikon

Hospitalsenhed Midt
Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive

One-Stop sparer patienter for et ekstra besøg på hospitalet før planlagt operation
Ortopædkirurgi på RH Viborg

tilfælde, hvor der er andre forhold

Ved at optimere tid og ressour-

har indført såkaldte One-Stop

at tage hensyn til. Ved hjælp af

cer kan de altså med det nye

operationer for patienter med

nogle kriterier udvælges patien-

flow operere 14 patienter på en

ukompliceret karpaltunnel-

terne med ukompliceret karpal-

operationsdag. På den måde

syndrom.

tunnelsyndrom til One-Stop.

får flere patienter tilbud om en

Førhen opererede ortopædkirurg

- Patienterne bliver således på

kan nøjes med et enkelt besøg på

Mette Schandorff Skjærbæk fra

henvisningen fra den praktiseren-

hospitalet.

RH Viborg seks patienter med

de læge tilbudt forundersøgelse

karpaltunnelsyndrom på en hel

og operation samme dag, siger

Læs mere om One-Stop forløbet

operationsdag. I februar 2019

Mette Schandorff Skjærbæk, som

for patienter med karpaltunnel-

indførte Ortopædkirurgi accelere-

er overlæge på Ortopædkirurgi.

syndrom på hjemmesiden.

hurtig behandling, og patienten

rede kirurgiske forløb på ukomplicerede karpaltunnelsyndromoperationer - projekt One-Stop.
One-Stop projektet tilbyder patienter med karpaltunnelsyndrom
forundersøgelse og operation på
samme dag. Med det accelererede kirurgiske forløb opereres 14
patienter på en dag.
- Vi får rigtig mange patienter
henvist med diagnosen karpaltunnelsyndrom. Patienterne kan
deles op i ukomplicerede tilfælde,
som kun lider af karpaltunnelsyndrom, og i mere komplicerede

Lokale jordemødre hjalp 2136 børn til verden sidste år
Der var gang i fødslerne lige

De røde knappenåle viser antallet

Fra Fødeafsnittet forlyder det, at

til det sidste i 2019, og selv

af pigebørn, mens de blå knap-

fødselsåret 2020 allerede er i fuld

på årets sidste dag kom fire

penåle repræsenterer drengebør-

gang - og Fødeafsnittets perso-

skønne piger og drenge til

nene. Tvillingefødsler er markeret

nale håber at kunne sige velkom-

verden. Dermed sluttede de

med gule nåle, mens de grønne

men til verden til mange nye børn

sig til de i alt 2136 børn, som

knapper er sat ved alle hjemme-

i de kommende måneder.

i løbet af 2019 blev født med

fødslerne.

hjælp fra jordemødre, social-

De hvide knappenåle repræ-

og sundhedsassistenter og

senterer englebørnene – altså

læger ved RH Viborg.

de fødsler, som desværre ikke
resulterede i et levedygtigt barn

I løbet af 2019 blev i alt 1092

– og er kun sat i de tilfælde, hvor

drenge og 1044 piger født på

forældrene har ønsket det.

hospitalets fødeafsnit eller derhjemme med hjælp fra hospi-

Fødselstavlen er i øvrigt blevet

talets jordmødre. Det svarer til

frisket op med nyt design i det

rundt regnet 6 fødsler i døgnet –

forgangne år, så den nu matcher

og er rigeligt til at fylde den store

de to nyindrettede bæredygtige

fødselstavle på fødegangen med

fødestuer med korkmøbler og

kulørte knappenåle.

naturtapeter.
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No-Need-To-See patientforløb gavner både borger og hospital
Antallet af billeddiagnostiske

af hormoner skal udelukkes.

sekretærers, sygeplejerskers og

undersøgelser er på himmel-

Disse knuder i binyren ses hos to

lægers tid mere målrettet, siger

flugt. Et computer-assisted

procent af borgere over 50 år og

Christian Trolle, som er læge og

transformationssprojekt skal

hos 10 procent over 70 år.

endokrinolog i Diagnostisk Center

hjælpe læger med at sor-

på RH Silkeborg.

tere i, hvilke patienter, der

- Flaskehalsen for mange diagno-

på baggrund af bifund på

ser er i dag, at lægen undersøger

Proceduren har hidtil været, at en

CT-skanninger behøver at

borgeren og giver diagnosen. I en

patient med et bifund i form af en

blive genindkaldt, og hvilke

del tilfælde er det afgørende dog

knude i binyren er blevet henvist

borgere, der ikke behøver

ikke lægens samtale med og un-

til et nyt forløb til udredning af

at møde fysisk op igen for

dersøgelse af borgeren, men de

den knude, som de billeddiag-

at få foretaget yderligere

blodprøver og den CT-skanning,

nostiske undersøgelser tilfældigt

undersøgelser.

der er foretaget. Dette er for

har påvist. For patienten har det

eksempel tilfældet for knuder i bi-

givet et forløb på 4-8 uger med

Fra 2004 til 2014 er antallet af

nyren, hvor CT-skanningen afgør,

uvished, ventetid og yderligere

udførte CT-skanninger steget

om knuden er godartet, og blod-

undersøgelser, inden patienten

med 250 procent, og tallet er kun

prøver afslører, om binyren pro-

har fået svar på, at det ikke er

steget yderligere frem til i dag. I

ducerer for mange hormoner. Vi

sygdom men blot en godartet

forbindelse med CT-skanningerne

har hidtil rutinemæssigt taget alle

ikke hormonproducerende knude.

finder personalet ofte et såkaldt

med en knude i binyren ind til en

Dette scenarium viste sig for

bifund på borgerens binyre. Biny-

lægeundersøgelse. De har ventet

mere end 550 borgere i Region

ren er en hormonproducerende

i ugevis og været bekymrede. Vi

Midtjylland i 2018.

kirtel, og ofte skyldes fundet en

har som fagpersoner tænkt, at vi

simpel godartet knude i kirtlen.

må kunne gøre noget smartere

Læs mere på hjemmesiden om

Dette er oftest helt normalt og

– både for ikke at sygeliggøre

No-Need-To-See patientforløbene

skyldes derfor ikke sygdom, men

raske borgere med den utryghed,

og bliv klogere på, hvad forløbene

såvel kræft som overproduktion

der følger, men også for at bruge

betyder for patienterne.
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HE Midt modtager 4,3 millioner kroner fra forskningsfond
Fire forskningsprojekter på HE

Universitetshospital Psykiatrien

men bedre opsporing af sygdom-

Midt har modtaget bevillinger

samt ved at tilbyde alle diagnosti-

men er også en del af grunden til

på i alt 4,3 millioner kroner

serede effektiv behandling direkte

det kraftigt stigende tal.

fra Region Midtjyllands

på de deltagende institutioner og

Sundhedsvidenskabelige

afdelinger, uden krav om frem-

Forskning i post-traumatisk

Forskningsfond i 2019.

møde på specialafdeling.

hovedpine hos unge, ved
postdoc forsker Simple

Fonden yder økonomisk støtte til

Atrieflimren: En udfordring for

Kothari, Hammel Neurocenter

forskning inden for sundhedsom-

sundhedsvæsenet, ved over-

595.000 kroner

rådet i Region Midtjylland, og de

læge Lars Frost, Diagnostisk

Formålet med projektet er at

4,3 millioner kroner er det største

Center

karakterisere og øge forståelsen

samlede beløb, hospitalsenhe-

880.000 kroner

af de mekanismer, der ligger

den nogensinde har opnået ved

Med en forskningsplan er for-

bag kronisk hovedpine efter en

fonden.

målet at konsolidere og løfte

hjernerystelse. Dette vil på sigt

forskningen i atrieflimren (AF)

kunne sikre en mere præcis diag-

De fire projekter, der har opnået

ved Diagnostisk Center over en

nostik og mere effektiv behand-

støtte ved fonden denne gang, er:

femårig periode.

ling af hovedpinen.

Atrieflimren er en kronisk sygUdslettelse af Hepatitis C i

dom, der er forbundet med risiko

Forbedret diagnostik og mo-

Region Midtjylland, ved reser-

for dårlig livskvalitet, hjertesvigt,

nitorering af muskelgigt, ved

velæge Martin Petri Bækby,

blodpropper, slagtilfælde, demens

læge Andreas Wiggers Niel-

Diagnostisk Center

og død. Flere end 130.000 lever

sen, Diagnostisk Center

1,623 millioner kroner

med AF i Danmark, og flere end

1,2 millioner kroner

Formålet med projektet er at

20.000 rammes årligt af sygdom-

Formålet med projektet er over-

udslette Hepatitis C virus (HCV)

men. Frem mod 2060 forventes

ordnet at forbedre diagnostik og

infektioner i Region Midtjylland,

en 2-3 dobling af antallet af

monitorering af muskelgigt. Mu-

da HCV ubehandlet er forbundet

patienter med AF. Dette skyldes

skelgigt er en hyppig betændel-

med en høj risiko for udvikling af

primært den aldrende befolkning,

sestilstand hos ældre. Lidelsen er

skrumpelever, leverkræft og smit-

karakteriseret ved muskelsmer-

te af andre. Dette skal blandt an-

ter, træthed, vægttab og forhø-

det ske ved at tilbyde screening

jede betændelsestal. Sygdommen

til højrisikogrupper – stofmisbru-

er i dag i høj grad en udelukkel-

gere, alkoholikere og patienter

sesdiagnose. Der mangler sikre

med svær psykisk sygdom – på

metoder til at stille diagnosen og

misbrugscentre og på Aarhus

monitorere sygdommen.

Husk at anmelde tilknytning til lægemiddel- og medicoindustrien
Sundhedspersoners tilknytning til

være solid og uafhængig af øko-

På HE Midts intranet finder du link

virksomheder er afgørende, når

nomiske interesser. Derfor skal

til hjemmesiden og til den nød-

der skal udvikles ny medicin og

sundhedspersoner anmelde deres

vendige tilknytningsblanket.

nyt medicinsk udstyr. Men det er

samarbejde med lægemiddel- og

lige så afgørende, at tilknytnin-

medicoindustrien til Lægemiddel-

gen ikke påvirker sundhedsper-

styrelsen af hensyn til patienter-

soners uafhængighed, så man

nes tillid.

som patient kan have fuld tillid
til sin læge, apoteker, tandlæge,

Oplysningerne om sundhedsper-

sygeplejerske eller behandlerfar-

sonernes tilknytninger offentlig-

maceut.

gøres på Lægemiddelstyrelsens

Den sundhedsfaglige rådgivning,

hjemmeside.

vi giver vores patienter, skal både
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Bevilling på 2,2 millioner kroner til arbejdet med sygefravær
HE Midt har netop modtaget

enhedens fælles DNA. Det kom-

ter med at være et godt sted at

en bevilling på 2,2 millioner

mer blandt andet til at foregå

arbejde. Derfor er det vigtigt at

kroner, der skal bruges på

igennem arbejde med data og

værne om vores gode fysiske

arbejdsindsatsen omkring

kompetenceudvikling af ledere.

og psykiske arbejdsmiljø, lyder

sygefravær på hospitalerne i

det fra HR-chef Julie Witt, som

Viborg, Silkeborg, Hammel og

Derudover kommer der i projek-

Skive.

tet fokus på emnet forflytning.

fortætter:

Når patienter eksempelvis skal

- Det kan vi blandt andet gøre

De helt præcist 2.231.200 kro-

have hjælp til at blive flyttet fra

ved at lave fokuserede indsatser,

ner skal bruges til et projekt,

en stol til en seng, kan det poten-

som indsatsen omkring forflyt-

der handler om nærvær, trivsel

tielt give medarbejderne fysiske

ning er et godt eksempel på.

og optimerede arbejdsgange til

gener, hvis de foretager en for-

Derfor er vi utrolig glade for at

glæde og gavn for de 4.237 med-

kert forflytning. De kan få forker-

have modtaget bevillingen, som

arbejdere, der arbejder på HE

te vrid eller stræk i kroppen, der

giver os mulighed for at lave en

Midt. Projektet finder sted i 2020

i værste fald kan give langvarige

særlig indsats, som forhåbentlig

og 2021, og det skal fokusere på

fysiske gener og betyde, at de

vil medføre mindre sygefravær.

hospitalsenhedens nye nærværs-

bliver sygemeldte. De situatio-

og fraværspolitik samt forflytnin-

ner ønsker hospitalsenheden at

Midlerne kommer fra Beskæftigel-

ger af patienter.

arbejde forebyggende med, så

sesministeriets pulje for sygefra-

sådanne situationer så vidt muligt

vær på offentlige arbejdspladser.

HE Midt fik i 2019 en ny nær-

kan undgås.

værs- og fraværspolitik, som i
løbet af projektet skal implemen-

- Vi ønsker at passe godt på

teres bredt i organisationen og

vores medarbejdere og sikre,

gøres til en del af hospitals-

at Hospitalsenhed Midt fortsæt-

HE Midts NYHEDSbrev udkommer nu hver anden uge
Fredage i lige uger udkom-

hospitalshverdag på HE Midts

Følg os på Facebook, hvor vi er

mer HE Midts NYHEDSbrev

intranet.

til stede med sider for både RH

fremover. Dermed går NY-

Viborg, RH Silkeborg, RH Hammel

HEDSbrevet fra at udkomme

Og så kan du selvfølgelig også

Neurocenter og RH Skive, og på

hver fredag til udgivelse hver

fremover få del i nyhederne om

LinkedIn, hvor HE Midt er repræ-

anden uge.

HE Midt via de sociale medier.

senteret med en samlet profil.

Indholdet i NYHEDSbrevet bliver
der til gengæld ikke ændret på.
Her vil du fortsat kunne læse
nyheder om hospitalerne i Viborg,
Silkeborg, Hammel og Skive – om
nye tiltag, forskning, navnenyt,
samarbejde til gavn for patienterne, inspiration på tværs af afdelinger og centre og om byggeri,
organisatoriske tiltag og meget
andet.
Mellem udgivelserne vil du selvfølgelig fortsat kunne følge strømmen af nyheder om vores fælles
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Nyt kursuskatalog med 54 kurser inden for neurorehabilitering
Kunne du tænke dig at vide noget

Hvis du er interesseret i at mod-

Har du forslag til nye aktivite-

om neuro-anatomi, neurogene

tage information om kurser og

ter eller temaer, så er du også

smerter og psykologisk rehabili-

temadage inden for neuroreha-

velkommen til at skrive en mail til

tering? Eller er du interesseret i

bilitering, så meld dig til nyheds-

Elisabeth Staun på eststa@rm.dk.

at høre om, hvordan en erhver-

brevet på hjemmesiden.

vet hjerneskade påvirker synet,
og hvordan epilepsi og kognition
hænger sammen?
I alt 54 kurser er netop blevet
lanceret i det nye kursuskatalog
fra Hammel Neurocenter. Heraf er
46 af dem åbne kurser og temadage, hvilket er det største antal
nogensinde udbudt på neurocentret. Derudover er 14 af kurserne
helt nye, og 14 andre kurser er
skræddersyede.
Du finder det nye uddannelseskatalog samt folder med specialistkurser på hjemmesiden.
I løbet af 2020 vil Uddannelsescentret på Hammel Neurocenter løbende lancere endnu flere
kurser og temadage, som bliver
annonceret i Uddannelsescentrets
nyhedsbrev.
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