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Hospitalet i Silkeborg investerer i kunstig intelligens
Kunstig intelligens kan få en

Teknologien kan skabe værdi i

Kim Mouridsen skal blandt andet

stor rolle i fremtidens sund-

sundhedsvæsenet. For eksempel

styrke forskningsstudier gen-

hedsvæsen. Derfor har Diag-

kan kunstig intelligens ved hjælp

nem bedre udnyttelse af data via

nostisk Center i Silkeborg an-

af data potentielt identificere

kunstig intelligens, og han skal

sat en professor til at rådgive

sygdom tidligere, end hvad der

udvikle praktiske værktøjer, der

og sætte gang i forsknings-

er muligt i dag. Teknologien kan

kan effektivisere og standardisere

projekter inden for området.

også potentielt bruges til at sikre

arbejdsgange på hospitalet.

en bedre beslutningsstøtte til paKunstig intelligens, også kaldet

tienter og pårørende, når de skal

- Diagnostisk Center er et spæn-

machine learning og AI (artificial

træffe svære beslutninger i deres

dende sted at arbejde med

intelligence), er en gren inden for

sygdomsforløb.

kunstig intelligens, fordi centret

datalogien, der får maskiner til

spænder over de ni medicinske

»at tænke« og dermed gå målret-

Målet er at bruge teknologien,

specialer og radiologi. Derfor er

tet efter noget.

hvor det giver mening. Den skal

det et ideelt sted at identificere,

ikke erstatte de varme hænder

opdyrke og afprøve nye områ-

Det kan give fordele for frem-

og den medmenneskelige del af

der, hvor kunstig intelligens kan

tidens sundhedsvæsen at blive

sundhedsvæsenet. Men den skal

styrke både forskning og praksis,

klogere på, hvor denne tekno-

via data gøre patienternes forløb

siger professor Kim Mouridsen fra

logi med fordel kan anvendes,

med udredning og behandling

Aarhus Universitet.

mener ledende overlæge Ulrich

endnu bedre end i dag.

Fredberg. Han har derfor ansat professor Kim Mouridsen fra
Aarhus Universitet til at stå i
spidsen for en forskningsindsats
inden for kunstig intelligens på
RH Silkeborg.
- Vi ser store muligheder i brugen
af kunstig intelligens i sundhedsvæsenet. Derfor har vi valgt at
investere i forskningen inden
for området. Det har vi blandt
andet gjort ved at ansætte en ny
professor, så vi sammen kan blive
klogere på, hvor på hospitalet det
giver mening at anvende teknologien, siger ledende overlæge
Ulrich Fredberg.

Hospitalsenhed Midt
Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive

Nyt kursus skal få flere
læger til at vælge obstetrik
Der er mangel på speciallæger, der specialiserer sig i
graviditet, fødsler og ultralydsskanning af fostre. RH
Viborg forsøger med et nyt
kursus at gøre unge læger i
introduktionsstillinger nysgerrige på faget.
Det sker med et introduktionskursus i ultralydsskanning af gravide,

også at fange de yngre læger i

om, at både Kvindesygdomme

som er målrettet introduktions-

begyndelsen af deres karriere og

og Fødsler samt RH Viborg er en

læger.

øge deres interesse for obstetrik

attraktiv arbejdsplads, som gør

og føtalmedicin, så vi sikrer, at

noget ekstra for at opkvalificere

- Idéen med kurset er selvfølgelig

der kommer nye speciallæger til

sine medarbejdere.

at øge kompetencerne i ultralyds-

de stillinger, der bliver ledige på

skanning for de læger, der skal

hospitalet, siger Richard Farlie,

Det første kursus blev afholdt den

arbejde på regionens hospita-

specialeansvarlig overlæge i Kvin-

10. december. Der findes ikke

ler, så de gravide får den bedst

desygdomme og Fødsler.

et tilsvarende kursus i landets

mulige behandling. Men med

øvrige regioner.

manglen på speciallæger inden

Håbet er at sende klare signaler

for området håber vi naturligvis

ud til yngre læger og speciallæger

Medicinstuderende er vilde med RH Viborg
Flere gange om året valfarter

at stå ekstra tidligt op for at tage

imod dem på RH Viborg. De føler

medicinstuderende til Viborg,

den lange togtur til Viborg, hvor

sig inkluderet og involveret i det

fordi de er vilde med det

RH Viborg tilbyder et tværfagligt

lægefaglige arbejde ude på afde-

tværfaglige læringsmiljø på

læringsforløb. Her stifter de medi-

lingerne.

hospitalet.

cinstuderende både bekendtskab
med hjerte, lunger, kar, anæstesi

Læs på hjemmesiden, hvad det

Medicinstuderende på Aarhus

og klinisk fysiologi i deres uddan-

er, der trækker de medicinstu-

Universitet stiller gerne vække-

nelsesforløb.

derende til Viborg – og hvad

uret ekstra tidligt om morgenen

personalet gør for hele tiden at

for at få den bedste praktikplads.

Involvering og inkludering

optimere undervisningen for de

Når 9. semester medicinstude-

De medicinstuderende roser i

studerende.

rende skal i praktik på et hospi-

mange vendinger det sundheds-

tal, foretrækker mange af dem

faglige personale for at tage godt
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Se programmet for Forskertræf på HE Midt
Onsdag den 29. januar holder

Der vil være 9 mundtlige oplæg

HE Midt Forskertræf for første

og en række poster-præsentatio-

gang. Programmet er klar, og

ner til arrangementet.

nøgleordene for arrangementet er læring, forskningsfor-

Derudover vil der være et oplæg

midling og networking.

om det elektroniske menneske og
international forskerkarriere ved

”Forskertræf” er en ny event, som

overlæge Jens Christian Hede-

Find program og mere informati-

henvender sig til alle yngre for-

mann Sørensen, der er klinisk læ-

on om Forskertræf på intranettet.

skere i HE Midt. Her vil de præ-

restolsprofessor inden for hjerne-

sentere deres forskning – enten

og rygkirurgi og viceinstitutleder

som mundtligt oplæg eller som

på Institut for Klinisk Medicin på

poster – og modtage konstruktiv

Aarhus Universitet.

feedback fra et panel.

Forskningens Døgn 2020: Hvem vil være med?
I uge 17 holder hele Danmark

er dørene åbne for alle interes-

hvis du ønsker at byde ind med

Forskningens Døgn. Den 23.

serede klokken 16-19. I Skive er

en aktivitet.

april bakker HE Midts hospita-

arrangementet åbent for invitere-

ler op og inviterer inden for til

de gæster fra klokken 13-17. Og i

HE Midt udgiver et trykt pro-

oplevelser og aktiviteter.

Hammel er arrangementet åbent

gram med aktiviteterne. Skal du

for inviterede gæster fra klokken

have dit indslag med i det, skal

12.30-15.

planlægningsgruppen have dit

På hospitalerne i Viborg og Silkeborg (Center for Planlagt Kirurgi)

input senest 13. marts. ProgramDer er nedsat en planlægnings-

punkter, der meldes ind efter

gruppe, der opfordrer alle afde-

13. marts, kommer alene med i

linger og centre til at byde ind

det program, der annonceres på

med aktiviteter, der kan bidrage

hjemmesiden – og altså ikke i det

til at profilere den forskning, der

trykte program.

finder sted på HE Midt. Tag fat i
kontaktpersonen fra dit hospital,

Find din kontaktperson på intranettet.

Søg forskningsmidler til korterevarende
stipendier og seniorstipendier
Region Midtjyllands Sund-

på fuld tid i en periode eller at

hedsvidenskabelige Forsk-

tage på et ophold i udlandet for

ningsfond udbyder igen

at få nye kompetencer eller etab-

midler til korterevarende sti-

lere samarbejde, der skal bruges

pendier og seniorstipendier.

i forbindelse med forskning.

De korterevarende stipendier er

Der er i 2020 afsat 5 millioner

For yderligere information se

til lønmidler til forberedelse af

kroner til stipendierne.

forskningsfondens hjemmeside

ph.d.-projekter.

eller kontakt forskningsfonden på
Ansøgningsfristen er onsdag den

Seniorstipendierne er til lønmidler

mailen forskningsfonden@rm.dk.

1. april klokken 12.00.

til frikøb fra normalt arbejde, så
det bliver muligt enten at forske

Send din ansøgning via efond.
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Bliv klogere sammen
med dine kolleger
Avanceret hjertestop, håndtering af mad og åndedrætsterapi. Det er blot nogle af de
emner, du kan blive klogere
på, hvis du tilmelder dig et
af kurserne i HE Midts nye
interne kursuskatalog.
Kataloget er netop udkommet
og rummer en række kurser og
aftenforedrag med relevans for
hospitalsenhedens medarbejdere
på tværs af fag, afdelinger og
centre.
Som noget nyt rummer kursuskataloget nu også kurser, som er

Hvis ikke, så er det måske dig,

kelte kurser. Her kan du samtidig

blevet til efter forslag fra hospi-

der har den gode idé til netop det

se, hvordan du kan foreslå nye

talets medarbejdere. I alt tre

kursus, som kunne give mening

kurser til efterårets kursuskata-

af katalogets kurser er således

for dine arbejdsopgaver!

log.

blevet til efter idé fra en af dine
kolleger – så gå på opdagelse i

På intranettet finder du det nye

kursuskataloget og se, om nogen

kursuskatalog og oplysninger om,

af dem skulle være noget for dig.

hvordan du tilmelder dig de en-

Nu har du igen mulighed for at følge et kursus på Folkeuniversitetet med rabat
Som ansat i Region Midtjyl-

Rabatten fratrækkes i forbindelse

Du kan se oversigten over alle de

land har du endnu engang

med tilmeldingen. Samarbejdet

forløb, du kan tilmelde dig, ved at

muligheden for at tilmelde dig

med Folkeuniversitetet giver dig

følge guiden i nyheden på intra-

ét hold til kun 25 procent af

en enestående mulighed for at

nettet. Der er både længere for-

normalprisen, mens Region

lytte til og diskutere med erfarne

løb og kurser, du kun skal bruge

Midtjylland betaler de reste-

forskere og eksperter, der under-

én aften på. Du kan også lade dig

rende 75 procent.

viser i emner, der interesserer

inspirere af, hvad dine kollegaer

dig.

allerede har tilmeldt sig.

Folkeuniversitetets nye sæson

OBS: Du må maksimalt tilmelde

starter i uge 3-4 med en række

dig ét forløb via denne særlige

spændende forløb.

aftale. Ønsker du at følge flere af
Folkeuniversitetets forløb, er du

Se hvilke kurser, dine kolleger

velkommen til at tilmelde dig til

allerede har sikret sig billet til på

normal pris.

intranettet.
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