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En halv times tjek gavner seniorernes sundhed
En helbredsundersøgelse kan

får de skannet legemspulsåren og

forebyggende medicin, opfølgning

være med til at forebygge al-

halskarrene til hjernen og målt

hos egen læge, på hospitalet eller

vorlig sygdom og sikre borgerne

blodtryk, blodsukker, hjerterytme

i et kommunalt sundhedstilbud.

et fortsat aktivt liv. Derfor gør

og kredsløb til benene. Godt 85

På den måde kan alvorlig syg-

Viborg Kommune og RH Viborg

procent tager imod tilbuddet, og

dom som blodpropper, diabetes

nu tilbuddet om helbredsunder-

cirka 40 procent af undersøgel-

og hjertesygdom forebygges eller

søgelse til nye folkepensionister

serne giver anledning til eksem-

behandles, før den udvikler sig.

permanent.

pelvis anbefaling om opstart af

- Med enkle, billige og minimalt

- Projektet er et eksempel på, at
vi kan opnå gode resultater, når

indgribende undersøgelser kan
vi sige en hel del om borgerens

Her byder kommune, hospital og

Viborg Screenings
Program

forskere alle ind med hver deres

 Tilbud om helbredsunder-

kan gøre en stor forskel. Samti-

ekspertise, ligesom borgeren selv

søgelse til 67-årige i Viborg

dig giver projektet os et godt og

tager aktivt del i og får mulig-

Kommune.

grundigt udgangspunkt til forsk-

hed for at gøre noget godt for sit

 Ved undersøgelsen scree-

ning i blandt andet forebyggelse,

helbred – med hjælp fra dygtige

nes for hjerte- og karsyg-

behandling og sundhedsøkonomi,

fagfolk, siger sygeplejefaglig di-

domme og diabetes.

siger overlæge, ph.d. Annette

rektør Mette Fjord Nielsen.

 Viborg Kommune står

Høgh fra hospitalets karkirurgiske

for undersøgelserne i Sund-

forskning.

vi arbejder sammen på tværs.

helbred inden for områder, hvor
vi faktisk også forholdsvis nemt

Invitation til undersøgelse

hedscenter Viborg, mens RH

I praksis betyder aftalen, at bor-

Viborg og borgerens egen

Du kan læse mere om samarbej-

gere i Viborg Kommune får en in-

læge står for opfølgning ved

det og de mange gevinster på

vitation til helbredsundersøgelse

fund af sygdom eller forsta-

hospitalets hjemmeside.

på Sundhedscenter Viborg, når de

dier.

fylder 67 år. Ved undersøgelsen

Hospitalsenhed Midt
Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive

Regnskab for HE Midt slutter i plus
HE Midt slutter regnskabet for
2019 med et plus på 45 millioner
kroner.
Kun tre millioner kroner er midler,
som HE Midt vil have på budgettet i en årrække frem. 42 millioner kroner er såkaldte engangsmidler, som kan hjælpe til at
håndtere uforudsete udgifter i de
kommende år, men som er svære

også opfordret vores ledere til at

håber, at det giver os mulighed

at omsætte til faste lønkroner til

være tilbageholdende. Det er ikke

for et mere roligt år på økono-

flere ansatte.

godt for en organisation altid at

misiden i 2020 og for at være lidt

Der er flere årsager til det posi-

være truet af besparelser. Det har

bedre rustet til årene derefter,

tive resultat.

sammen med nogle uforudsete

siger hospitalsdirektør Thomas

- Efter store sparerunder de

engangsbevillinger og færre ud-

Balle Kristensen.

seneste otte år har vi udvist

gifter inden for energi og lignende

forsigtighed i vores budgetter og

betydet, at vi nu slutter i plus. Vi

Læs mere på hjemmesiden.

Viborg er Danmarks bedste til forbigående
blodpropper i hjernen
Et godt tværfagligt samarbejde

de enkelte specialer og hospita-

og prioritering af kort ventetid for

ler. Og netop den korte ventetid

patienterne. Det er baggrunden

i Viborg og Aarhus har været

for, at RH Viborg igen i år ligger i

afgørende for placeringen.

top, når det gælder behandling af

- Selv en lille blodprop er jo mar-

forbigående blodpropper i hjer-

kant farligere, når den rammer

kåre Danmarks bedste hospitaler.

nen.

hjernen, end hvis den eksem-

Kåringen plejer at finde sted

Sådan lyder vurderingen fra

pelvis rammer et ben. Blodprop-

i december, men udpegelsen af

specialeansvarlig overlæge Franz

perne i hjernen opstår, fordi der

2019's bedste hospitaler er denne

von Jessen fra Kirurgi, efter at

sidder forkalkninger i halspuls-

gang udskudt til den 21. februar

RH Viborg netop er blevet kåret

åren, som river sig løs og sæt-

2020. I perioden op til udpegel-

som Danmarks Bedste inden for

ter sig som en blodprop. Og for

sen bliver der i stedet fokuseret

Carotis Trombendarterektomi

at undgå, at patienterne bliver

på at hylde de enkelte specialer,

(behandling af forbigående blod-

ramt af flere blodpropper, er det

som har klaret sig bedst i under-

propper i hjernen) sammen med

selvfølgelig vigtigt at få renset

søgelsen.

kollegerne på AUH.

forkalkningerne væk hurtigt, for-

Det er Dagens Medicin, som

klarer Franz von Jessen.

endnu engang har gransket tal,

Dagens Medicin har efterhånden

statistik og faglige vurderinger af

en lang tradition for hvert år at

Læs mere på hjemmesiden.

Nyt telefonnummer til bestilling af liggende sygetransport og ikke-akut ambulance
AMK-vagtcentralen har etableret

og er allerede i drift. Det gamle

og i det lommekort og den plakat,

et nyt telefonnummer til bestil-

nummer vil blive udfaset.

der kan ses her.

ling af C- og D-kørsler, det vil sige

Telefonnumrene til bestilling af

Lommekort

ikke-akut patienttransport med

A- og B-kørsel samt siddende pa-

Plakat

ambulance og liggende syge-

tienttransport bliver ikke ændret.

Husk at udskifte plakater, lom-

transport.

Præhospitalet har rettet telefon-

mekort, gule sedler med videre,

Telefonnummeret er 70 238 393

nummeret i e-dok-retningslinjen

hvor det gamle telefonnummer

’Anmodning om patienttransport’

står på.
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Nyt håb til mennesker med langvarige symptomer efter hjernerystelse
Mere end 25.000 mennesker i

symptomer efter en hjernerystel-

- Vores resultater er meget positi-

Danmark oplever hvert år at få en

se, og indtil nu har der manglet

ve, og de giver håb for en overset

hjernerystelse. 15 procent af dem

metodisk stringent forskning på

patientgruppe, hvor der indtil nu

lider af svære symptomer i mere

området.

ikke har været behandlingsmu-

end 3 måneder.

ligheder, lyder det blandt andet

Nu har et nyt studie fra Hammel

Effekt af 8 ugers

fra neuropsykolog og ph.d. Mille

Neurocenter fundet frem til en

behandlingsprogram

Møller Thastum, der er en del af

metode, der effektivt kan be-

Men det nye studie har nu på-

forskergruppen bag studiet.

handle svære langvarige sympto-

vist, at svære symptomer efter

mer efter en hjernerystelse.

en hjernerystelse effektivt kan

Studiet påviser som et af de

behandles ved hjælp af et nyud-

første på området, at et stan-

viklet, tværfagligt 8-ugers be-

dardiseret behandlingsprogram

handlingsprogram.

kan reducere deres symptomer

Behandlingen fokuserer på at

og risikoen for langvarig sygdom

ændre måden, man forstår sine

markant.

symptomer og måden, man

Der findes i dag ikke en evidens-

håndterer sine symptomer i dag-

baseret standardbehandling

ligdagen.

Læs mere på hjemmesiden.

til mennesker med langvarige

Patienter med atrieflimren bliver kaptajn i eget liv
deres helt egen side. Her kan de
finde information og vejledning
om atrieflimren, registrere deres
egne data, lave optagelse af deres hjerterytme og være i dialog
med lægerne og sygeplejerskerne
på hospitalet og i sundhedscentrene i Viborg og Skive.
- Patienter med atrieflimren er
en forsømt patientgruppe, hvad
angår rehabilitering. Det nye
tilbud skal hjælpe dem, så de
er klædt bedre på til at mestre
deres egen sygdom. De skal lære
deres symptomer godt at kende
og tilegne sig redskaber til selv
at mestre symptomerne, når de
Hospitalet i Viborg tester et nyt

har stor gavn af rehabilitering,

dukker op igen. Det er vigtigt, for

tilbud til borgere med atrieflim-

men indtil nu har der ikke været

alle kroniske sygdomme kommer

ren. Tilbuddet skal gøre patien-

et sådant tilbud til patienter med

igen på et tidspunkt, siger over-

terne mere trygge ved deres

atrieflimren.

læge Dorthe Svenstrup Møller fra

egen sygdom og lære dem selv at

I et nyt forskningsprojekt afprø-

Hjertesygdomme på RH Viborg.

mestre den. Samtidig er tilbuddet

ver RH Viborg derfor et tele-reha-

en gevinst for hospitalet.

biliteringstilbud til patienter med

130.000 danskere har den kroni-

atrieflimren. Grundstenen i pro-

ske sygdom atrieflimren – også

jektet er en udbygning af hjem-

kaldet forkammerflimmer. Hjer-

mesiden www.hjerteportalen.dk,

tepatienter med andre diagnoser

hvor patienterne kan logge ind på
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Universitetsklinik for Innovative Patientforløb bliver forlænget for endnu en periode
Hvert femte år bedømmes universitetsklinikker for at vurdere, om
de også fremover må kalde sig
universitetsklinikker. Universitetsklinik for Innovative Patientforløb
på RH Silkeborg er for anden
gang blevet kvalitetsstemplet.
Klinikken er en af Region Midtjyllands fem universitetsklinikker.
Aarhus Universitets og Region

sitetshospitaler og på regions-

pel, som giver centret lov til at

Midtjyllands udnævnelse af Diag-

hospitalerne. Den nye bedømmel-

fortsætte som universitetsklinik

nostisk Center til universitets-

se af centret, som i forsknings-

de kommende fem år.

klinik er et klart signal om, at

mæssige sammenhænge hedder

kvalitetsforskning hører hjemme

Universitetsklinik for Innovative

Læs mere om forlængelsen på

både på universitetet, på univer-

Patientforløb, er et kvalitetsstem-

hjemmesiden.

RH Viborg høster ros ved sundhedsfagligt tilsyn
rette op på de anførte mangler,
og tilsynet kræver derfor ikke
yderligere opfølgning fra styrelsens side.
- Den eksterne vurdering giver os
svar på vores behandlingsniveau
i forhold til den store gruppe af
akutte patienter, der kommer til
os med tarmslyng. Vurderingen
vidner om et godt samarbejde
på tværs af afdelingerne og viser
endnu engang, at vores medarbejdere gør et fantastisk stykke
arbejde og i hverdagen er med til
I september 2019 gennemførte

ved tilsynet fremstod sundheds-

at gøre en forskel for patienterne,

Styrelsen for Patientsikkerhed et

fagligt velorganiseret. Der blev

siger Helle Skytte, oversygeple-

sundhedsfagligt tilsyn på patient-

kun fundet mindre problemer af

jerske i Kirurgi, RH Viborg.

forløb omhandlende tarmslyng på

betydning for patientsikkerhe-

Styrelsen for Patientsikkerhed

RH Viborg. Tilsynet blev foreta-

den. I Akutafdelingen fremgik det

fører tilsyn med behandlings-

get på tværs af Akutafdelingen,

ikke konsekvent i journalen, at

steder i det offentlige og i det

Operation & Intensiv og Kirurgi.

personalet følger relevant op på

private sundhedsvæsen. Efter

Tilsynet viste, at patientforløbene

overvågning af vitalparametre.

hvert tilsyn udarbejder styrelsen

stort set opfylder styrelsens mål

I Kirurgisk sengeafsnit vedrørte

en rapport, hvor man kan se, om

for patientsikkerhed.

fundene blandt andet, at en

der er konstateret overtrædelser

På Opvågningsafsnittet og på

retningslinje for rammeordination

eller mangler, der har betydning

Operationsafsnittet fandt styrel-

kunne være mere fyldestgørende,

for patientsikkerheden.

sen, at alle punkter var opfyldt

og at der enkelte steder ikke blev

ved tilsynet, og den vurderer, at

fundet fuld dokumentation i jour-

På HE Midts hjemmeside kan du

der ikke findes problemer af be-

nalen for patientens samtykke til

se de tilsynsrapporter, der er ud-

tydning for patientsikkerheden.

delelementer i behandlingen.

arbejdet på hospitalsenheden.

Styrelsen bemærker, at Akutaf-

Fundene er alle af en sådan ka-

delingen og Kirurgisk Sengeafsnit

rakter, at afdelingerne selv kan
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Gymnasieelever strømmer til Fysiologisk Klinik på RH Viborg
Hvad kan man egentlig bruge

- Vores vigtigste opgave er

- Vi ønsker ikke et såkaldt soda-

fysik til i den virkelige verden?

selvfølgelig at foretage patientun-

vandsbesøg, hvor eleverne blot

Det spørgsmål har en række

dersøgelser og give diagnoser på

vises rundt. Eleverne skal inden

gymnasieelever fået et hånd-

et højt fagligt niveau så hurtigt

besøget som minimum have gen-

gribeligt indblik i efter at have

som muligt. Men for at sikre en

nemført undervisning på gymna-

besøgt Fysiologisk Klinik på RH

fortsat tilgang til de forskellige

siet i det obligatoriske kernestof

Viborg. Klinikken har i år oplevet

sundhedsuddannelser, synes vi,

inden for kernefysik på B/A-

en usædvanlig stor tilstrømning

at vi har en forpligtigelse til at

niveau. På den måde sikrer vi os,

af elever fra egnens gymnasier.

vise gymnasieelever de mange

at de kan få et optimalt fagligt

Således har science-klasser fra

forskellige og spændende jobmu-

udbytte af besøget hos os.

STX-gymnasierne i både Tørring,

ligheder, der findes på et hospital,

Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig,

forklarer ledende overlæge Jan

Læs mere om besøgene på hospi-

Silkeborg, Randers, Bjerring-

Abrahamsen.

talets hjemmeside.

bro og Viborg været på besøg

Og afdelingen stiller også høje

på afdelingen i forbindelse med

krav til de besøgende klasser,

projekter om anvendt fysik og

fortæller hospitalsfysiker Lennart

matematik på et hospital.

E. Petersen:

Fotos: Fysiologisk Klinik

Ændring i hjertestop-alarmering på hospitalernes isolerede matrikler
Ring 1-1-2. Det er fremover vejen

På intranettet kan du se, hvilke

kering af, hvorfra du skal tilkalde

frem i tilfælde af hjertestop på HE

områder af HE Midts matrikler,

hjælp via henholdsvis hospitalets

Midts mere isolerede matrikler.

der er berørt af ændringerne.

hjertestopteams og 1-1-2.

Dermed ændres alarmeringsproceduren for eksempelvis hele RH

Her finder du også link til den op-

Skive og Hammel Neurocenter,

daterede retningslinje for alarme-

mindre dele af RH Viborg og RH

ring ved hjertestop.

Silkeborg, alle HE Midts aktiviteter i Lemvig samt på jordemoder-

Retningslinjen rummer en de-

klinikkerne.

taljeret oversigt over alarmeringsnumre og –procedurer i

De berørte områder ligger alle i

forbindelse med hjertestop i de

selvstændige lokaler eller yder-

enkelte områder af HE Midt. I

kanten af HE Midts hospitaler,

retningslinjen finder du også et

som HE Midts hjertestopteams

oversigtskort over RH Viborg og

ikke dækker.

RH Silkeborg med tydelig mar-
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Værdighed og kvalitet i centrum hos patienter med demens på RH Viborg
RH Viborg har netop afsluttet projekt »Demensvenlige sygehuse«,
og i den forbindelse er der givet
et kvalificeret bud på, hvordan
man arbejder demensvenligt.
Det handler om at uddanne alle
faggrupper på et hospital, om
at skabe arbejdsgange, der gør
det muligt at tage hensyn, om
at inddrage pårørende og om at
tilpasse de fysiske omgivelser, så
patienter med demens for eksempel kan finde vej og finde ro.
Målet er at give patienten og de
pårørende en bedre oplevelse,
men i høj grad også at højne
behandlingens kvalitet og ikke

- Det har været en fantastisk

med et nyt projekt om demens,

mindst give fagpersonerne den

rejse at være udvalgt til at være

der så småt er ved at få luft un-

tilfredsstillelse, der ligger i at

en del af det her projekt. Vi har

der vingerne, siger oversygeple-

være i stand til at hjælpe et sår-

fået en masse relevant viden og

jerske Ulla Veng fra Neurologi på

bart menneske.

gjort os mange erfaringer, som

RH Viborg.

Projektet har været et samarbej-

vi nu bruger i vores arbejde med

de mellem Nationalt Videnscenter

patienter med demens. Samti-

På hjemmesiden kan du læse

for Demens og udvalgte hospita-

dig har vi fået blod på tanden og

mere – blandt andet om et

ler – herunder RH Viborg.

glæder os nu til at arbejde videre

»hvem er jeg-skema«.
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