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Ny afdeling skal tage hånd om HE Midts bygninger
Ombygning af dialysen i Viborg 
og nyt intensiv- og operations-
område i Silkeborg er et par af de 
projekter, der kommer til at fylde 
hos HE Midts nye afdeling Byggeri 
og Projekt i de kommende måne-
der. Den nye afdeling får nemlig 
ansvaret for at vedligeholde og 
udvide de rundt regnet 240.000 
kvadratmeter, som HE Midt i dag 
råder over. 
Byggeri og Projekt blev etable-
ret ved årsskiftet som en fusion 
mellem Projektafdelingen og 
Servicecentrets Byggeri og Ejen-
domme. Den nye afdeling er en 

blivende byggeorganisation med 
16 medarbejdere, som skal stå 
for planlægning og overordnet 
styring af de forskellige renove-
ringsopgaver, ombygninger og 
udvidelser på alle HE Midts ma-
trikler i de kommende år. 
- Vi tager så at sige det bedste 
fra begge verdener – den store 
portion viden, Projektafdelingen 
har opbygget med det omfatten-
de kvalitetsfondsbyggeri i Viborg, 
og de gode erfaringer, Byggeri 
og Ejendomme har oparbejdet 
gennem en lang årrække med 
forskellige byggeprojekter på HE 

Midt, siger Jeppe Juul Hansen, 
der som projektchef står i spidsen 
for den nye afdeling.    
Afdelingen får kontor på etage 8 
i Toldbodgade 12 i Viborg, men 
har også medarbejdere siddende 
i Silkeborg, ligesom det bliver 
afgørende for de enkelte projekt-
ledere at komme ud og se virke-
ligheden i både Skive, Hammel, 
Silkeborg og Viborg, understreger 
projektchefen.

Læs mere på intranettet.

http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2020/ny-afdeling-skal-tage-hand-om-he-midts-bygninger/
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Brist i patientsikkerheden ved lungekræft-skanninger på RH Silkeborg 
En række patienter har fået gen-
nemført en anden skanning for 
lungekræft, end den skanning 
som indgår i Sundhedsstyrelsens 
retningslinjer for lungekræftpak-
ken. Dette er sket i Diagnostisk 
Center fra 1. april til 2019 til 29. 
februar 2020. Der er tale om den 
såkaldte lavdosis-CT-skanning. 
625 patientforløb er derfor gen-
nemgået, og indtil nu er 93 
patienter blevet tilbudt en ny 
skanning. 

Læs hele pressemeddelelsen på 
hjemmesiden.

Ulrich Fredberg indgår fratrædelsesaftale med hospitalsledelsen i HE Midt
Ledende overlæge i Diagnostisk 
Center på RH Silkeborg, Ulrich 
Fredberg, indgår en fratrædelses-
aftale med hospitalsledelsen. 

Ulrich Fredberg og hospitalsle-
delsen er enige om, at parterne 
i fællesskab er nået frem til den 
bedste løsning set i lyset af den 
nuværende situation. 
- Det er mit håb og også opfor-
dring til mine kolleger i Diagno-
stisk Center, at de i samarbejde 
med hospitalsledelsen vil fort-
sætte arbejdet for at opretholde 
den stærke innovative ånd, som 
findes i Diagnostisk Center og 
sammen med Center for Planlagt 
Kirurgi vil udbygge RH Silkeborg 
som en national og international 
universitetsklinik for innovative 

patientforløb, siger Ulrich Fred-
berg.
Hospitalsledelsen tilføjer:
- I hospitalsledelsen er vi enige 
om, at Ulrich Fredberg gennem 
årene har gjort en stor indsats for 
Diagnostisk Center. Både Ulrich 
og vi ser nu fremad. I hospitals-
ledelsen vil vi fra i morgen være 
til stede og tage dialogen med 
medarbejdere og ledere på RH 
Silkeborg, siger Claus Brøckner 
Nielsen, lægefaglig direktør, Ho-
spitalsenhed Midt.

Læs hele pressemeddelelsen på 
hjemmesiden.

Søg om Knæk Cancer midler til din forskning
Nu er det muligt at søge Knæk 
Cancer midler til sin forskning. 
Der kan søges om midler inden 
for følgende temaer:
• Et dansk kræftforskningscen-

ter - op til 20 mio. kr.  
Ansøgningsfrist for interesse-
tilkendegivelser: 2. juni 2020 
klokken 15.00)

• Forskning i tidlig diagnose - 
op til 10 mio. kr.

• Unge talentfulde kræftforske-
re - op til 10 mio. kr.

• Forskning i strategier mod 
behandlingsresistens - op til 
10 mio. kr.

• Forsknings- og udviklings-
initiativer med henblik på at 
mindske ulighed i kræft – op 
til 10 mio. kr.

• Tværfaglig forskning i reha-
bilitering, tidlig palliativ 

indsats og pleje i forbindelse 
med kræft – op til 10 mio. kr.

• Forskning i sjældne kræftsyg-
domme – op til 10 mio. kr.

• Forskning i HPV relateret 
kræft i Danmark – op til 5 
mio. kr.

Få mere information om støtte-
muligheder, formkrav og ansøg-
ningsfrister på Kræftens Bekæm-
pelses hjemmeside.

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/brist-i-patientsikkerheden-ved-lungekraft-skanninger-pa-regionshospitalet-silkeborg/
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/brist-i-patientsikkerheden-ved-lungekraft-skanninger-pa-regionshospitalet-silkeborg/
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/ulrich-fredberg-indgar-fratradelsesaftale-med-hospitalsledelsen-i-hospitalsenhed-midt/
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/ulrich-fredberg-indgar-fratradelsesaftale-med-hospitalsledelsen-i-hospitalsenhed-midt/
https://www.cancer.dk/forskning/stoette-til-forskning/knaek-cancer-midler/
https://www.cancer.dk/forskning/stoette-til-forskning/knaek-cancer-midler/
https://www.cancer.dk/forskning/stoette-til-forskning/knaek-cancer-midler/
https://www.cancer.dk/forskning/stoette-til-forskning/knaek-cancer-midler/
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Hver femte arver et særligt forhøjet kolesterol - HE 
Midt er med til at forske i en ny behandling
Lipoprotein(a) er en særlig type 
kolesterol, der er genetisk be-
stemt og ikke kan påvirkes af 
livsstilsændringer eller almindelig 
kolesterolmedicin. Ikke før nu. 
En ny type medicin, der netop er 
under afprøvning, har vist sig at 
kunne hæmme produktionen af 
lipoprotein(a) i leveren, hvor det 
dannes. 
Sammen med et stort hold af 
internationale forskere deltager 
HE Midt, Hjertesygdomme forsk-
ning i et verdensomspændende 
forskningsprojekt, der har som 
mål at nedbringe niveauet af 
lipoprotein(a) og på den måde 

forhåbentlig også at nedsætte sy-
geligheden og dødeligheden hos 
denne type patienter.

- I den næste fase af projektet 
inviterer vi flere patienter med. 
Patienterne, der kommer til at 
deltage har kendt hjertekarsyg-

dom og forhøjet Lipoprotein(a) 
og vil blive målgruppen for denne 
behandlingstype i fremtiden, siger 
overlæge Ib Christian Klausen fra 
Hjertesygdomme.
Medicinen er endnu ikke på mar-
kedet. Først skal næste fase af 
forskningen gennemføres for at 
afklare, om medicinen også på 
langt sigt har den ønskede effekt: 
at nedsætte hjertekarsygdom og 
død. Fasen forventes at forløbe 
over de næste fire år. 

Pas på hinanden – husk at holde afstand
Vi ved det alle sammen godt i 
forvejen, men der kan være god 
grund til at gentage budskabet: 
Husk nu at holde afstand til 
hinanden ude på de enkelte 

afdelinger, så vi undgår at smitte 
hinanden med COVID-19.
Vi ved, at der er tre helt afgøren-
de faktorer, hvis vi skal undgå at 
blive smittet og smitte andre med 
COVID-19: 
• Husk de generelle infektions-

hygiejniske forholdsregler.
• Benyt værnemidler i henhold 

til retningslinjerne.
• Hold afstand til andre.

De to første punkter har de fleste 
ret godt styr på, men det sidste 
punkt kan være en udfordring, 
når dagligdagen kører med op-
gaver, samarbejde og pauser. 
Men det er fortsat afgørende at 
holde afstand til hinanden – og 
også til sine gode kolleger.
På den måde passer vi bedst på 
os selv og hinanden og sikrer, at 
vi har hænder nok til at løse de 
opgaver, som kommer.

Nyt testcenter på Vinkelvej i Viborg
Nu bliver midt- og vestjyder uden 
symptomer testet for coronavirus, 
og det har givet travlhed i Region 
Midtjylland – herunder HE Midt – i 
sidste weekend. 
Ansatte i HE Midt har sammen 
med kolleger i resten af regionen 
kæmpet for at blive klar med 
tre nye testcentre – de såkaldte 
hvide telte, der har rejst sig flere 
steder i landet i sidste uge. HE 
Midt har været involveret i arbej-
det med opsætning af sundheds-
it i det nye testcenter i Viborg 

og har ligeledes opgaven med at 
bemande det de første uger.
- De ansatte fra HE Midt har taget 
rigtig flot imod den nye opgave 
med meget kort varsel. Det er 
rigtig godt gået af alle involve-
rede. De har formået at løfte 
opgaven meget hurtigt og tilmed 
skabe en rigtig god stemning i 
det nye testcenter i Viborg, siger 
oversygeplejerske Tone Mørch 
Møller. 
Det er HE Midts bioanalytikere og 
andet sundhedsfagligt personale, 
som den første tid vil være dem, 

der er på stedet for at teste folk i 
testcentret på Vinkelvej i Viborg. 
Men regionen vil uddanne blandt 
andet medicinstuderende, så de 
kan tage prøverne fremover.

Læs mere om det nye testcenter 
på hjemmesiden.

http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/nu-bliver-raske-ogsa-testet-for-covid-19/
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/nu-bliver-raske-ogsa-testet-for-covid-19/
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Isolationsafsnittets initiativer mod intern smitte blandt personalet
Efter en grundig screening med 
test af alle medarbejdere i sidste 
uge er det tilsyneladende lyk-
kedes at afdække en COVID-19 
smittekæde blandt medarbej-
derne på Isolationsafsnit 1 på RH 
Viborg. 
Ambitionen har været at bryde 
smittekæden, så afsnittets med-
arbejdere bedre kunne sikre sig 
mod at smitte hinanden. 
Isolationsafsnittet blev oprettet 
ved COVID-19 indsatsens begyn-
delse medio marts 2020 og rum-
mer indlagte patienter, som alle 
er testet positiv for COVID-19. 
Der har dermed ikke været smit-
terisiko i forhold til patienterne.
Men selv om personalet benytter 
værnemidler korrekt i omgangen 
med alle patienter, er en del med-
arbejdere alligevel testet positiv 
med COVID-19. 

Test af alle medarbejdere
I sidste uge valgte Afdelingsle-
delsen at teste samtlige medar-
bejdere fra alle faggrupper med 
og uden patientkontakt for at 
afdække omfanget af smitte. I 
løbet af to dage blev i alt 67 per-

soner med tilknytning til afsnittet 
testet. 4 testedes positive – heraf 
2 raske smittebærere uden nogen 
symptomer.

18 medarbejdere 
testet positive
Med de seneste tilfælde er i alt 
18 medarbejdere med kortere 
eller længere tids virke på Isola-
tionsafsnittets testet positive for 
COVID-19 i løbet af de syv uger, 
Isolationsafsnittet har været i 
drift. Heldigvis har en del af de 
smittede oplevet milde sympto-
mer og haft kortere sygefravær/
karantæne (1–3 uger), inden de 
kunne vende tilbage til arbejdet 
på Isolationsafsnittet. 

- Det er helt forventeligt, at en 
vis andel af vores ansatte vil blive 
smittet, ligesom det er gældende 
for resten af befolkningen. Vi har 
lavet en ekstra screening, og den 
giver os nu en vished og tryghed, 
fordi vi ved, at alle ansatte, der 
i øjeblikket er smittede, er sendt 
hjem. Det er efter vores overbe-
visning den bedste måde, vi kan 
skabe ro og vished i en svær tid 
for både vores patienter, pårø-
rende og personale, lyder det fra 
hospitalsdirektør Thomas Balle 
Kristensen.
Isolationsafsnittet vil fortsat have 
stor fokus på at undgå smitte 
blandt medarbejderne og følger 
løbende op med regelmæssige 
tests, når der vurderes relevant.

750.000 kroner fra HE Midts forskningspulje til forskning i 2020
Forskningsaktive ansatte på HE 
Midt kan nu søge om økonomisk 
støtte fra hospitalsenhedens egen 
forskningspulje til sundhedsvi-
denskabelige forskningsprojekter. 
Fonden støtter forskningsprojek-
ter, som er tilknyttet HE Midt - 
uanset forskningsmetode. Støtten 
kan gå til konkrete projekter, 
herunder løn, apparatur, driftsud-
gifter, publicering og konsulent-
bistand. Der kan også bevilges 
frikøb til skrivning af protokol.
Forskningspuljen uddeler cirka 
750.000 kroner i 2020. Ansøg-
ningsfristen er 15. maj klokken 

12.00. Ansøgere kan forvente 
svar cirka seks uger efter ansøg-
ningsfristens udløb. Bevilgede 
midler skal bruges i 2020.

Se hele opslaget, ansøgningsske-
ma og retningslinjer for uddeling 
på intranettet.

Skærpelse af regler for overførsel 
af fondsmidler
Der er kommet en skærpelse 
af regler omkring overførsel af 
fondsmidler mellem årene. For 
HE Midts pulje betyder det, at 
bevillinger skal bruges i det år, de 

bevilges. Fremover vil opslag med 
ansøgningsfrist og uddeling af 
bevillinger ske i efteråret. Bevil-
lingerne skal bruges i det følgen-
de år fra den 1. januar til den 31. 
december. Bevillingen lukker med 
udgangen af året, og eventuelle 
restbeløb overføres ikke til det 
kommende år.
Opslag for 2021 uddeling kommer 
i august 2020 med ansøgnings-
frist 15. september 2020.

http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2020/smittekade-pa-isolationsafsnittet-er-brudt/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2020/smittekade-pa-isolationsafsnittet-er-brudt/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2020/smittekade-pa-isolationsafsnittet-er-brudt/
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/forskning/forskningsmidler/
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/forskning/forskningsmidler/
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/forskning/forskningsmidler/
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Ansøgningsrunder til Folkesundhed i Midten
Du kan nu søge om midler til 
forskningsprojekter og ph.d.-
protokoller i 2020 og 2021, der 
falder inden for et eller flere af 
følgende temaområder:
• Mere lighed i sundhed –  

socialt og geografisk
• På borgerens præmisser
• Sundhedsløsninger tæt på 

borgeren
• Mere sundhed for pengene

Der ydes støtte til følgende:
 
A. Forskningsprojekter, som 
er praksisnære og anvendel-
sesorienterede 
Der ydes fortrinsvis støtte til 
forskningsprojekter, som gen-
nemføres af postdoc-forskere. 
Der gives støtte i størrelsesorde-
nen 500.000 kroner pr. ansøg-
ning.

B. Udarbejdelse af protokol til 
ph.d.-forløb
Der ydes støtte til lønudgifter til 
den person, der ønsker at gen-
nemføre et ph.d.-projekt. Der 
kan maksimalt ydes støtte med 
100.000 kroner pr. ansøgning. 
Ansøgningsrunderne slutter tirs-
dag den 1. september 2020 kl. 
12.00. 
På grund af ændringer i udbe-
talingsprocessen for  regionale 
ansøgere, kan midlerne søges for 
både 2020 og 2021.

Læs mere på regionens hjemme-
side.

Sirenerne testes onsdag den 6. maj 
Beredskabsstyrelsen tester ons-
dag den 6. maj de mange sirener 
rundt omkring i landet. Det sker 
som en del af den årlige afprøv-
ning af varslingssystemet. Der-
med er der også udsigt til larm 
omkring både RH Skive, RH Vi-
borg og RH Silkeborg, hvor tre af 
beredskabets sirener er placeret. 
Sirenerne skal i tilfælde af større 
ulykke eller katastrofe advare 
befolkningen om, at der er fare 
på færde. Skulle sirenerne lyde, 
skal du altså søge indenfor og 
holde dig orienteret via DR eller 
TV2, hvor politi og myndighe-
der vil kommunikere ud om den 
konkrete ulykke. Samtidig vil du 
også kunne finde information via 
app’en Mobilvarsling eller på de 

sociale medier og myndigheder-
nes hjemmesider. 
På onsdag er der dog ingen grund 
til bekymring, når sirenerne lyder. 
Her er der blot tale om den årlige 

test, som finder sted klokken 
12.00 første onsdag i maj.

Du kan læse mere om testen hos 
Beredskabsstyrelsen.

https://www.rm.dk/sundhed/faginfo/forskning/folkesundhed-i-midten/ansogningsrunde-2020-og-2021/
https://www.rm.dk/sundhed/faginfo/forskning/folkesundhed-i-midten/ansogningsrunde-2020-og-2021/
https://brs.dk/omstyrelsen/presse/nyheder/Pages/2020_04_29-sirenerne-testes-onsdag-den-6-maj.aspx
https://brs.dk/omstyrelsen/presse/nyheder/Pages/2020_04_29-sirenerne-testes-onsdag-den-6-maj.aspx

