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Hospitalerne i Silkeborg og Viborg er blandt Danmarks bedste
RH Silkeborg er endnu en gang 
blevet kåret som Danmarks 
bedste mindre hospital af Dagens 
Medicin, mens RH Viborg placerer 
sig på en andenplads i kategorien 
Danmarks Bedste Mellemstore 
Hospitaler. 
RH Silkeborg modtager prisen 
Danmarks Bedste Mindre Hospital 
for 7. år i træk med en samlet 
score på 94,6 point ud af 100. 
Hospitalet i Silkeborg har som 
en del af kåringen modtaget tre 
delpriser inden for det ortopæd-
kirurgiske speciale. Det gælder 

operationer, hvor man udskifter 
skuldre, hofter og knæ. Derud-
over har hospitalet fået prisen 
som Danmarks bedste til lin-
drende behandling af terminalt 
syge patienter, voksendiabetes og 
leddegigt. 
RH Viborg ender med en samlet 
score på 94,9 point ud af 100, og 
det giver en andenplads. Sidste 
år løb hospitalet med første plad-
sen foran hospitalet i Vejle, men 
denne gang bytter de to hospita-
ler plads i toppen af den mellem-
store kategori. 

RH Viborg udmærker sig i kårin-
gen ved at have fået delpriserne 
som Danmarks bedste til lindren-
de behandling af terminalt syge 
patienter, børnediabetes og forbi-
gående blodpropper i hjernen. 
HE Midt vinder samlet set næst-
flest af de delpriser, som Dagens 
Medicin uddeler som en del af 
kåringen. Her løber hospitalsen-
heden samlet set med 8 af delpri-
serne, mens kun hospitalet i Vejle 
overgår antallet med 9 delpriser. 

Læs mere på hjemmesiden.

Hospitalsledelsen: Tak fordi I gør os til Danmarks bedste hospitalsenhed 
Danmarks bedste! Det er svært 
at sige uden et stolt smil på 
læben. For hvor er det flot. Igen 
i år er RH Silkeborg blevet kåret 
som Danmarks Bedste Mindre 
Hospital, flere specialer er 
udpeget som landets førende, og 
RH Viborg kommer på podiet med 
en flot sølvmedalje i kategorien 
Danmarks Bedste Mellemstore 
Hospital. I kan med rette være 
stolte. Af jer selv, af jeres kolle-
ger og af hele hospitalsenheden. 
I hospitalsledelsen er vi ikke i 
tvivl om, at engagerede medar-
bejdere, et højt fagligt niveau og 
ikke mindst samarbejde på tværs 
af fag, afdelinger, centre og ma-
trikler er en stor del af forklarin-
gen på de flotte resultater. Hurtig 

udredning, kort ventetid, god be-
handling og høj patienttilfredshed 
kan ikke skabes af én person eller 
én faggruppe alene. Det handler 
om samarbejde og hold-indsats. 
Derfor har vi lyst til at hænge en 
blankpoleret guldmedalje om hal-
sen på hver og en af alle jer, der 
trods sparerunder, omstillinger og 
anden tummel hver dag knokler 

for at give patienterne den bedste 
behandling på vores hospitaler 
– uanset om I møder ind i Silke-
borg, Viborg, Hammel, Skive eller 
Lemvig. I er på alle måder guld 
værd! Tusind tak fordi I har valgt 
at være en del af det, vi uden 
tøven tør kalde Danmarks bedste 
hospitalsenhed.

DANMARKS BEDSTE HOSPITAL
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HE Midt er Danmarks bedste til diabetes
Dagens Medicin har netop offent-
liggjort, hvilke hospitaler, der var 
de bedste til at behandle diabetes 
i 2019. For første gang tager de 
to største hospitaler i HE Midt det 
fulde stik hjem. 

RH Viborg får den samlede 
førsteplads inden for børne- og 
voksendiabetes. RH Silkeborg er 
Danmarks bedste til at behandle 
voksne med diabetes. RH Viborgs 
samlede førsteplads skyldes, at 
hospitalet er bedst til at behandle 
børn med diabetes og 4. bedst til 
at behandle voksendiabetes.
Kåringerne er baseret på data, 
som hospitaler selv indberet-
ter til landsdækkende kliniske 
databaser, og tallene beskriver 

kvaliteten af 
diabetesbe-
handling i 
2019.

- Det er et fantastisk resultat 
for HE Midt. Det er svært at få 
armene ned, når sådan en flot 
nyhed ruller ind. Fortjenesten går 
til alle læger, sygeplejersker og 
andre faggrupper, som behand-
ler patienter med diabetes i HE 
Midt. Der er ingen tvivl om, at et 
stærkt tværfagligt samarbejde 
og mange nytænkende tiltag 
med patienten i centrum gør en 
stor forskel, forklarer lægefaglig 
direktør Claus Brøckner Nielsen.
Han fremhæver samtidig det 
gode samarbejde med Steno  

 
 
Diabetes Center Aarhus.

HE Midt behandler patienter med 
diabetes på Børn og Unge samt 
Medicinsk Afdeling på RH Vi-
borg. På RH Silkeborg behandler 
Diagnostisk Center voksne med 
diabetes.

HE Midt er bedst til lindrende behandling af terminalt syge
Dagens Medicin har kåret pal-
liationsteamet i Viborg/Skive til 
landets bedste inden for palliativ 
behandling af kræftpatienter og 
teamet i Silkeborg som nummer 
4 blandt 25 hospitaler på lands-
plan.

De to teams udgør til sammen 
Klinik for Lindrende Behandling, 
som er forankret hos Diagnostisk 
Center på RH Silkeborg. Centret 

har ansvaret for den såkaldte pal-
liative behandling på hele HE Midt 
– det vil sige lindrende behand-
ling af terminalt syge patienter.

Hospitalerne bliver blandt andet 
vurderet ud fra, hvor lang vente-
tid patienterne oplever fra henvis-
ning til kontakt med det palliative 
team. Her opfylder Region Midt-
jylland som den eneste region 
standarden om, at 90 procent af 

alle patienter skal ses inden for 
10 dage efter henvisning.

Lægetidsskriftet Dagens Medicin 
kårer hvert år landets bedste 
hospitaler og hospitalsafdelinger. 
Som grundlag for kåringerne 
indsamler og analyserer Dagens 
Medicin blandt andet alle tilgæn-
gelige data fra sundhedsvæsenets 
kvalitetsdatabaser.

RH Silkeborg er Danmarks bedste til at udskifte hofter
Dagens Medicin har for nylig 
 offentliggjort, hvilke hospitaler, 
der i 2019 var de bedste til hofte-
alloplastik. Center for Planlagt 
Kirurgi på RH Silkeborg stormer 
syv pladser frem fra året før og 
indtager en flot delt førsteplads.

Samlet scorer Center for Planlagt 
Kirurgi bedst på tværs af de para-
metre, hospitalerne bliver målt på 

inden for hoftealloplastik. Scoren 
er baseret på de tal for behand-
lingskvalitet, som hospitalerne 

indberetter til Dansk Hofte- 
alloplastik Register.

RH Silkeborg deler førstepladsen 
med hospitalerne i Randers og 
Frederikshavn.

DANMARKS BEDSTE HOSPITAL
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Flere ultra-rene operationsstuer på RH Viborg
En målrettet indsats har hævet 
renheds-klassen på fire nye ope-
rationsstuer i Viborg til en såkaldt 
kategori 4. Indsatsen er lykkedes 
så godt, at succesen nu gentages 
med de øvrige nye operations-
stuer. 
- Det er utrolig flot, at det er 
lykkedes at hæve renheds-
standarden så meget på de nye 
operationsstuer, og resultatet har 
givet os blod på tanden og endnu 
højere ambitioner: Nu går vi også 
efter at få de resterende seks nye 
operationsstuer op på samme 
niveau, forklarer lægefaglig direk-
tør Claus Brøckner Nielsen. 
De ultra-rene stuer har blandt an-
det betydning for det nuværende 

arbejds- og operationsmiljø og for 
hvilke operationer, der fremover 
vil kunne foretages på operati-
onsstuerne. 
- Kravene og mulighederne æn-
drer sig hele tiden, så med det 
flotte resultat står vi langt bedre 
rustet til fremtidige krav, siger 
lægefaglig direktør Claus Brøck-
ner Nielsen.  
De nye operationsstuer var 
egentlig så godt som færdige i 
efteråret, men i stedet for at tage 
dem i brug med det samme, blev 
det besluttet at forsøgt at hæve 
stuernes renhedsgrad yderligere. 
Og den ambition er nu lykkedes 
så godt, at succesen skal genta-
ges for de resterende seks nye 

operationsstuer. Derfor tages de 
første fire ultra-rene operations-
stuer altså i brug i uge 10, mens 
de sidste seks nye ultra-rene 
stuer ventes klar til maj. 

Læs mere på hjemmesiden.

Digital løsning skal gøre livet lettere for både rygpatienter og behandlere
Ældre og Sundhedsministeriet 
har netop bevilget 2,5 millioner 
kroner til udviklingen af en ny 
digital løsning, der gør op med 
sundhedsvæsenets silotænkning 
og letter tilværelsen for 
rygpatienter i tværgående forløb. 
Bag projektet står forsknings-
programmet BackTrace på RH 
Silkeborg.
- Vores ambition er nu at udvikle 
en digital løsning, som for patien-
terne vil være en app, der giver 
dem et bedre overblik over deres 
forløb, aftaler, kontaktpersoner 
og den nyeste viden inden for 
området. For de professionelle vil 
løsningen kunne integreres i de 
systemer, de kender i forvejen, så 
patienternes oplysninger – med 
patientens accept og respekt for 
data-reglerne, selvfølgelig - er 
at finde i eksempelvis de elek-
troniske patientjournaler eller 
kommunens systemer, forklarer 
projektleder Camilla Rossen fra 
Forskningsenheden ved Center 
for Planlagt Kirurgi i Silkeborg.

Den ambition bakker rygpatient 
Jean Seeberg op om:
- Jeg har både fået ryggen mani-
puleret, blevet stukket med nåle, 
fået øvelser og piller og alverdens 
ting. Jeg har virkelig været hos 
mange forskellige eksperter – og 
man starter jo forfra, hver gang 
man kommer hos en ny.
Han håber derfor, at den nye 

digitale løsning vil betyde, at de 
mange forskellige rygspecialister 
nu kan flytte sammen digitalt og 
arbejde endnu tættere sammen 
om at hjælpe patienterne. 

Læs mere på hjemmesiden.

Jean Seeberg håber, at en ny digital løsning kan hjælpe rygpatienter 
bedre gennem langvarige forløb hos forskellige læger og behandlere.

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/flere-ultra-rene-operationsstuer-pa-regionshospitalet-viborg/
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/digital-losning-skal-gore-livet-lettere-for-bade-rygpatienter-og-behandlere/
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Mere aktivitet og udvidet åbningstid skal styrke røntgen-tilbud i Skive
Fremover behøver patienterne 
ikke at tage fri fra arbejde, hvis 
de skal have røntgenfotografe-
ret et knæ eller en skulder på 
RH Skive. Røntgen og Skanning 
forventer nemlig at kunne udvide 
åbningstiden på røntgen-klinikken 
i Skive, så patienterne fremover 
kan kigge forbi til åben konsulta-
tion også om aftenen.
- For den enkelte patient bety-
der det et mere fleksibelt tilbud. 
Samtidig er det en klar styrkelse 
af det nære sundhedstilbud i 
Skive og hele Skive Sundheds-
hus, når der kommer mere lys i 
hospitalets vinduer og skrues op 
for de enkelte aktiviteter, vur-
derer formand for Region Midt-
jyllands hospitalsudvalg Henrik 
Gottlieb Hansen. 
Røntgen og Skanning har i forve-
jen en vagtforpligtelse i forhold 
til akutklinikken og lægevagten 
i Skive frem til klokken 22, men 
hidtil har den i praksis fungeret 
som en tilkaldevagt. Fremover 

vil afdelingens radiografer og 
sygeplejersker i stedet være til 
stede på hospitalet og tage imod 
patienter i den åbne konsultation 
helt frem til klokken 21. 
I praksis betyder ændringerne i 
Skive, at Røntgen og Skanning 
fremover påtænker at lade afde-
lingens medarbejdere indgå i en 
rotations-ordning, så de på skift 
bemander henholdsvis funktio-

nerne i Skive og Viborg. Dermed 
ændres der også på ansættelses-
sted og -forhold for en håndfuld 
medarbejdere, og det er bag-
grunden for, at ændringerne først 
i praksis vil kunne træde i kraft til 
efteråret.

Læs mere om tiltaget i Skive på 
hjemmesiden.

Kommuner kan nu få rådgivning inden for hjerneskadeområdet fra Hammel
Kommunalt ansatte, der arbejder 
med borgere med erhvervet hjer-
neskade, kan nu søge sparring og 
vejledning hos RH Hammel Neu-
rocenter, der beskæftiger sig med 
rehabilitering af erhvervede hjer-
neskader på et højt specialiseret 
niveau. Hospitalet har special-
viden og erfaringer at trække 
på, fordi centret behandler de 
patienter med mest komplekse 
og svære hjerneskader i Dan-
mark. Det kan være skader, som 
kommunerne måske kun sjældent 
oplever hos deres borgere.
- Vi vil rigtig gerne dele ud af 
vores viden og erfaringer, så det 
kommer de ramte borgere til 
gode. Der, hvor de kommunalt 
ansatte oplever udfordringer på 

hjerneskadeområdet, vil vi gerne 
tilbyde sparring og vejledning, 
siger neurocentrets afsnitsleder 
Jacob Ahlgreen Gram, der er pro-
jektleder for det nye projekt. 
Når en kommune ønsker vejled-
ning omkring et bestemt område, 
samler neurocentret kompeten-
cerne inden for det pågældende 
emne og laver en plan for, hvor-
dan rådgivningen skal foregå.
Nogle gange kan det være, at 
udfordringen kan løses ved et 
telefonopkald eller en videokon-
ference. Det var tilfældet, da 
en praktiserende læge ønskede 
sparring og rådgivning omkring 
medicinering af borgere med 
erhvervet hjerneskade.

I et andet tilfælde har ansatte fra 
Hammel Neurocenter været på 
besøg i en kommune fire gange 
for at sparre og rådgive om en 
meget kompleks problemstilling 
inden for hjerneskadeområdet.
Læs mere på hjemmesiden. 

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/mere-aktivitet-og-udvidet-abningstid-skal-styrke-rontgen-tilbud-i-skive/
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/mere-aktivitet-og-udvidet-abningstid-skal-styrke-rontgen-tilbud-i-skive/
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/ny-udgaende-funktion-tilbyder-kommuner-radgivning-inden-for-hjerneskadeomradet/
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RSI REVYEN åbner op for billetsalg til årets forestilling
RSI REVYEN på RH Silkeborg 
spiller kun op på de skrå brædder 
hvert tredje år. 2020 er revy-år, 
og RSI REVYEN har nu åbnet 
op for billetsalget til dette års 
forestilling ’En Bjørnetjeneste’, 
som opføres i LUNDEN i Silkeborg 

den 20. og 21. marts. Der er 150 
billetter til salg pr. forestilling, så 
skynd dig at sikre dig en billet 
sammen med en kollega. Billet-
prisen på 300 kroner inkluderer 
en lækker buffet før forestillingen, 
og efter revyen spiller en live dj 

op til dans. Dørene åbner klokken 
17.30, og selve revy-forestillingen 
går i gang klokken 20. 

Se invitationen og køb din billet 
til forestillingen gennem NemTil-
meld. 

Center for Forskning i Klinisk Sygepleje opruster på forskning
Center for Forskning i Klinisk 
Sygepleje (CFKS) har fået tildelt 
ressourcer fra VIA University Col-
lege til at ansætte to lektorer og 
3 adjunkter til centret.
De fem skal løfte den sygepleje-
faglige forskning på CFKS yderli-
gere og styrke centrets position.
- Vi glæder os utroligt meget til 
at tage imod vores nye forsk-

ningskolleger. Sammen kan vi 
styrke forskningen i sygeplejefa-
get til gavn for både patienter og 
fremtidige sygeplejersker, siger 
Raymond Kolbæk, centerleder 
ved CFKS, som har base på RH 
Viborg.

Læs mere på hjemmesiden.

Jordemødrene er flyttet sammen med samarbejdspartnerne
Jordemoderklinikken i Møldrup er 
flyttet. Fremover er jordemød-
rene at finde i Sundhedssatellit 
Møldrup, Nygade 2, hvor de bor 
tæt sammen med de kommunale 
sundhedsplejersker og sundheds- 
og forebyggelseskonsulenter. 
- Det giver rigtig god mening 
at bo tæt på dem, vi har meget 
samarbejde med. Vi får et langt 
bedre kendskab til hinandens 
opgaver og behov, så vi kan 
arbejde endnu tættere sammen 
om at skabe det bedste tilbud til 

gravide og nybagte familier, siger 
jordemoder Christina Risager, 
som sammen med Matilde Møller 
og Sofie Eskildsen udgør Kendt 
Jordemoder-teamet i Møldrup. 

Med flytningen har jordemødrene 
fået vekslet et enkelt konsultati-
onslokale til to nye konsultations-
lokaler og et større mødelokale til 
gruppekonsultationer. Det giver 
blandt andet mulighed for tættere 
faglig sparring i det daglige og for 
mere effektive arbejdsdage.
Jordemoderklinikken i Møldrup ta-
ger imod gravide fra den nordlige 
del af Viborg Kommune samt dele 
af Vesthimmerlands Kommune og 
Mariagerfjord Kommune.

Rosa og Asta Jensens Fond er åben for ansøgninger
Lægers – og særligt yngre lægers 
- forskning inden for kræft- og 
kredsløbssygdomme er i fokus, 
når Rosa og Asta Jensens Fond 
inden længe igen skal uddele 
legatmidler. Fonden har til formål 
at støtte forskning inden for det 

medicinske og kirurgiske område 
(især kræft- og kredsløbssyg-
domme) under hospitalsledelsen 
i Viborg. Både ansøger og det 
pågældende projekt skal således 
have tilknytning til HE Midt og de 
nævnte områder.

I år er der frist for ansøgninger til 
fonden mandag den 27. april.

Se på intranettet, hvordan du 
søger midler fra fonden. 

http://www.hemidt.intranet.rm.dk/siteassets/om-hospitalsenheden/nyheder/2020/02-februar/revy-2020---opslag.pdf
www.rsi.nemtilmeld.dk
www.rsi.nemtilmeld.dk
www.rsi.nemtilmeld.dk
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/center-for-forskning-i-klinisk-sygepleje-opruster-pa-forskning/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2020/rosa-og-asta-jensens-fond-er-aben-for-ansogninger/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2020/rosa-og-asta-jensens-fond-er-aben-for-ansogninger/

