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HE Midt skaber videnscenter 
i international topklasse
ViC er navnet på det nye Vest-
dansk Videnscenter for Neu-
rorehabilitering. Videnscen-
tret bliver en del af HE Midt 
og samler højtspecialiserede 
funktioner inden for neurore-
habilitering fra Hammel Neu-
rocenter og VCR, hvor også 
Klassisk Neurologi, RH Viborg, 
inkluderes og ønskes styrket.

Etableringen af videnscentret er 
et ønske om at opbygge et endnu 
stærkere rehabiliteringstilbud 
ved at samle det omfangsrige 
videns- og erfaringsgrundlag i ét 
videnscenter.  Det skal ske ved 
at øge samspillet mellem prak-
sis, uddannelse, forskning og 
innovation på tværs af sektorer 
og neurologiske universitets- og 
hospitalsmiljøer i Vestdanmark. 

Allerede i dag udbyder Hammel 
Neurocenter uddannelses- og 

kompetenceudviklingsforløb både 
internt og eksternt på tværs af 
sektorer for over 2.200 kursister 
om året, mens VCR uddanner på 
skandinavisk plan og arbejder 
internt med uddannelse og kom-
petenceudvikling. 

Lene Bastrup Jørgensen er blevet 
ansat som videnscenterleder for 
ViC, og hun har store ambitioner 
for centrets arbejde. Visionen er 
blandt andet at skabe et epicen-
ter for det tværgående samar-
bejde ved at stille den bedste 

viden til rådighed og få omsat 
viden til praksis. I det arbejde 
ønskes et tæt samarbejde med 
neurologiske samarbejdsparter i 
øst, patientorganisationer, private 
rehabiliteringssteder, industrien 
og ikke mindst ved involvering af 
patienter og pårørende.

ViC bliver et murstensløst cen-
ter, der med ansættelsen af 
videnscenterlederen har taget 
de første officielle skridt i en 
opbygning. En officiel åbning 
af videnscentret er endnu ikke 
fastsat, men det forventes åbnet i 
løbet af 2020.

Læs mere om det nye center på 
hjemmesiden.

https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/hospitalsenhed-midt-skaber-videnscenter-i-international-topklasse/?fbclid=IwAR20lec4fn_wdafh2tZLS85PwUdm9LqjR9l0r0i-MQFvMjLIoXW-hYTx0Lg
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/hospitalsenhed-midt-skaber-videnscenter-i-international-topklasse/?fbclid=IwAR20lec4fn_wdafh2tZLS85PwUdm9LqjR9l0r0i-MQFvMjLIoXW-hYTx0Lg
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Nyt steriludstyr for 
millioner til RH Silkeborg
RH Silkeborg bør have 6,7 
mio. kr. til at udskifte og 
opdatere vaskemaskiner i 
sterilcentralen. Det indstiller 
Hospitalsudvalget i Region 
Midtjylland til regionsrådet.

Selvom der har været fuld fart 
på Sterilcentralen på RH Silke-
borg, så har det alligevel knebet 
for medarbejderne at følge med, 
fordi opgaverne er blevet flere, 
og sterilcentralens særlige vaske-
maskiner med tiden er blevet for 
små og slidte.

Derfor er der brug for seks nye 
maskiner og en større opgra-
dering af elinstallationerne på 
hospitalet, anbefaler hospitals-
udvalget i Region Midtjylland. 
Udvalget besluttede mandag at 

bede regionsrådet om at bevilge 
de nødvendige 6,7 mio. kr. til at 
fremtidssikre hospitalets ste-
rilcentral og vigtige elektriske 
installationer.

De seks nye vaskemaskiner skal 
bruge mere strøm, og derfor skal 
også laves en ny transformator 
og hovedtavle på RH Silkeborg. 
Opgraderingen også plads til 
eventuelt kommende udvidelser, 
og den fjerner hospitalets elek-

triske flaskehals, der opstår med 
opbygningen af nye operations-
stuer, installation af CT-scanner 
i 2020 og en ny MR-scanner i 
2021.

Hvis regionsrådet den 27. maj 
beslutter at bevilge pengene, er 
det forventningen, at både elin-
stallationer og nye vaskemaskiner 
kan være på plads til sommer.

Læs mere på hjemmesiden.

Ny MR-skanner kan sikre bedre diagnostik og patientforløb på hospitalet i Viborg 

Hospitalsudvalget i Region 
Midtjylland indstiller indkøb 
af en ny MR-skanner til RH 
Viborg til regionsrådet. 

Hvis regionsrådet godkender ind-
stillingen, kan RH Viborg købe en 
ny MR-skanner og dermed udvide 
kapaciteten fra to til tre MR-skan-
nere. Hospitalet i Viborg oplever 
en stor efterspørgsel på MR-skan-
ninger, men mangler kapacitet til 

at imødekomme efterspørgslen. 
Hospitalets to nuværende MR-
skannerne bliver udnyttet fuldt 
ud, hvilket svarer til, at de hver 
bliver brugt 70 timer ugenligt. 

De i alt 140 timers MR-skanning 
om ugen er dog ikke nok i for-
hold til behovet, og derfor bliver 
nogle patienter i dag henvist til 
MR-skanning på et privathospital i 
stedet. Det koster regionen cirka 

4,1 millioner kroner om året. Der-
for er ønsket at købe endnu en 
MR-skanner, så det er muligt at 
udføre de skanninger, der er brug 
for på hospitalet. 

- En ny MR-skanner vil have stor 
betydning for den daglige drift. Vi 
vil kunne tilbyde bedre og hurti-
gere patientforløb og diagnostik. 
Den nye skanner vil også højne 
kvaliteten – fx ved skanninger af 
led og ledbrusken, siger ledende 
overlæge Geert Willander. 

Den nye skanner har en højere 
feltstyrke og kan skanne hur-
tigere end de gamle skannere. 
Røntgen og Skanning er udfordret 
i forhold til kapaciteten i dagti-
den, hvor de akutte og subakutte 
skanninger primært foregår. 

Læs mere på hjemmesiden.

https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/nyt-steriludstyr-for-millioner-til-regionshospitalet-silkeborg/
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/ny-mr-skanner-kan-sikre-bedre-diagnostik-og-patientforlob-pa-hospitalet-i-viborg/
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Projekt fra Viborg baner vejen for mere 3D-print i det midtjyske sundhedsvæsen
3,35 millioner kroner skal 
være med til at styrke Region 
Midtjyllands indsats inden for 
3D-print til sundhedsvæsnet. 
På baggrund af to projekter 
på HE Midt og AUH har Sund-
hedsinnovationspuljen netop 
bevilget 3,35 millioner kroner 
til at udvikle og øge kapacite-
ten inden for 3D-print til gavn 
for patienter, kirurger, tera-
peuter og andet sundhedsper-
sonale.

HE Midt har sammen med Test- 
og Udviklingscenter for Velfærds-
teknologi, Center for Industri 
og Region Midtjyllands Koncern 
Kommunikation undersøgt og 
efterprøvet nogle af mulighederne 
med 3D-print. Blandt andet har 
Vestdansk Center for Rygmarvs-
skade medvirket til at undersøge 
mulighederne for at udvikle og 

producere hjælpemidler til patien-
terne.

På den baggrund har Regionsrå-
det bevilget 1,85 millioner kroner 
til næste skridt. Pengene skal 
blandt andet gå til ansættelse af 
en 3D-print ingeniør og indkøb af 
nyt printerudstyr.
 
- Vi vil opsøge langt flere cases 
på tværs af regionen og i samar-
bejde med læger, sygeplejersker 
og andet sundhedsfagligt perso-
nale starte udviklingsprojekter, 
hvor 3D-printede løsninger kan 
hjælpe de enkelte patienter. Vi 
tror meget på 3D-print som frem-
tidens teknologi, så vi får også 
indkøbt nyt printerudstyr, som 
giver os et højt internationalt ni-
veau på området. Samtidig vil vi 
undersøge, hvor og hvordan 3D-
print bedst organiseres i regionen 

i fremtiden, siger Peter Wiborg 
Astrup, centerleder for Test- og 
Udviklingscenter for Velfærdstek-
nologi.

Derudover har AUH fået 1,5 mil-
lioner kroner til udviklingen af 
3D-print.

Læs mere på intranettet.

Mikkel Gjesing Callsen konstitueres som ledende overlæge i Diagnostisk Center
Hospitalsledelsen har konsti-
tueret Mikkel Gjesing Callsen 
som ledende overlæge i den 
medicinske del af Diagnostisk 
Center, RH Silkeborg.

Mikkel Gjesing Callsen er special-
læge i intern medicin inden for 
reumatologi og har været ansat 
som overlæge i Diagnostisk Cen-
ter siden 2015. Konstitueringen 
gælder indtil udgangen af 2020 
og sker efter, at Ulrich Fredberg 
er fratrådt stillingen.

- Jeg er blevet bedt om at træde 
ind i rollen, og jeg tager opgaven, 
fordi det er meget vigtigt for mig, 
at vi kan fortsætte den udvikling 
og ånd, som er særlig for Diagno-
stisk Center. Jeg træder til, fordi 
der er behov for det, indtil der 
kan findes en permanent løsning, 
siger Mikkel Gjesing Callsen. 

Hospitalsledelsen har konstitueret 
Mikkel Gjesing Callsen på anbe-
faling og støtte fra de speciale-
ansvarlige medicinske overlæger 
og efter dialog med den øvrige 
centerledelse oversygeplejerske 
Knirke Hartmann Thomsen og le-
dende overlæge i radiologi Lasse 
Nørgaard.

- Der er ingen tvivl om, at vi står 
i en speciel tid lige nu. Vi er glade 
for, at Mikkel har taget opgaven 
med lægelig ledelse af den medi-
cinske del af Diagnostisk Center. 
Sammen med centerledelsen har 
vi nu fuldt fokus på, hvordan vi 
kan fortsætte den gode udvik-
ling, som Diagnostisk Center har 
været i gennem mange år, og vi 
vil støtte og bakke op, siger læ-
gefaglig direktør Claus Brøckner 
Nielsen.

Læs mere på hjemmesiden.

http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2020/pilotprojekt-fra-viborg-baner-vejen-for-mere-3d-print-i-det-midtjyske-sundhedsvasen/
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/mikkel-gjesing-callsen-konstitueres-som-ledende-overlage-i-diagnostisk-center-regionshospitalet-silkeborg/
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Ny ledende overlæge på Operation og Intensiv begynder 15. maj
Martin Rostgaard-Knudsen 
begynder i sit nye job som le-
dende overlæge på Operation 
og Intensiv på RH Viborg den 
15. maj.

Den nye ledende overlæge skulle 
være begyndt i jobbet den 1. 
april, men fik udskudt opstarten 
på HE Midt for at kunne hjælpe 

til på RH Horsens, da COVID-19 
pandemien ramte Danmark.

Læs mere om ansættelsen af 
Martin Rostgaard-Knudsen på 
intranettet.

Kvindeklinikken samler sig på RH Viborgs etage 8
Patienterne får nemmere ved 
at finde frem, medarbejderne 
slipper for at løbe op og ned 
ad trapperne i løbet af ar-
bejdsdagen, og servicefunk-
tionerne får nemmere ved at 
levere varer og lignende.

Det er rent win-win-win, når 
Kvindeklinikken i løbet af de kom-
mende uger samler sine funktio-
ner på RH Viborgs etage 8. 

- Det giver simpelthen så god 
mening at samle det hele på 
én etage. Både for os som 
medarbejdere og for vores 
samarbejdspartnere - men 
især for patienterne, fortæller 
afdelingssygeplejerske Karen 
Marie Goul Sørensen. 

Med flytningen rykker Klinik for 
vandladningsproblemer fra etage 
7 til etage 8 sammen med de 
udvidede undersøgelser, gynæko-
logisk sekretariat, venteværelse 
samt konferencerum og lægekon-
torer. På etage 8 findes i forvejen

 9 undersøgelsesrum, obstetrisk 
sekretariat samt kontorer og ven-
teværelse. 

Samtidig ændrer Kvindeklinikken 
også indretningen på etage 8 for 
at sikre nemmere adgangsforhold 
for patienterne og skabe et mere 
strømlinet flow i klinikken.

Samlingen gælder udelukkende 
Kvindeklinikkens funktioner i 
Viborg – klinikkens funktioner på 
RH Silkeborg bliver, hvor de er.

Læs hele historien på intranettet.

http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2020/ny-ledende-overlage-til-operation-og-intensiv-pa-rh-viborg/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2020/ny-ledende-overlage-til-operation-og-intensiv-pa-rh-viborg/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2020/ny-ledende-overlage-til-operation-og-intensiv-pa-rh-viborg/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2020/kvindeklinikken-samler-sig-pa-rh-viborgs-etage-8/
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Husk at smide brugte uniformer til vask
Kunne du ikke finde en uni-
form i den rette størrelse, da 
du mødte på arbejde i mor-
ges? Så er det måske fordi 
nogle af dine kolleger har 
flere uniformer liggende i de-
res skab eller på kontoret.

Servicecentret oplever for tiden, 
at tøjstakkene i uniformsdepoter-
ne på særligt RH Viborg er blevet 
mindre, så der i perioder mangler 
uniformer i enkelte størrelser.

- Hvis alle uniformer er i flow, 
har vi rigeligt uniformer til alle. 
Men hvis nogle hamstrer rene 
uniformer til flere dage eller lader 
brugte uniformer ligge i bunden 
af deres skab eller et hjørne på 
kontoret, så kommer andre til 
at mangle dem, forklarer Hanne 
Louring.

Hun beder derfor alle kolleger om 
at nøjes med at tage en enkelt 
ren uniform ved arbejdsdagens 
begyndelse – og huske at få den 
smidt til vask ved fyraften. På 
den måde sikrer vi, at der er rene 

uniformer i alle størrelser hver 
dag. 

Læs mere på intranettet.

Prisuddeling aflyst - innovative løsninger skal fortsat fejres
Siden 2015 har regionsrådet 
uddelt Innovationsprisen og 
Smartprisen til afdelinger el-
ler enkeltpersoner, der har 
skabt eller implementeret in-
novative løsninger til gavn for 
regionens borgere.  

I år er prisuddelingen aflyst, fordi 
indstillingen af løsninger til de to 
priser faldt sammen med en - for 

mange - ekstraordinært travl pe-
riode som følge af COVID-19.

Den usædvanlige tid har sam-
tidig krævet utallige innovative 
løsninger. Derfor har regionsrå-
det sendt Koncern HR, Udvikling 
i tænkeboks for at finde ud af, 
hvordan vi alligevel kan dele og 
hylde innovationskraften i Region 
Midtjylland.

- Der er måske mere end nogen-
sinde grund til at fejre innovati-
onskraften i Region Midtjylland, 
og vi vil selvfølgelig kaste lys 
på innovative løsninger i løbet 
af efteråret.  Vi kender ikke den 
endelige form endnu, men uanset 
hvad kan I godt glæde jer, siger 

kontorchef Karen Ingerslev fra 
Koncern HR, Udvikling. 

De medarbejdere og ledere, der 
har indsendt indstillinger til enten 
Initiativprisen eller Smartprisen i 
år, får direkte besked på mail om, 
hvad der sker med deres indstil-
ling.  

http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2020/husk-at-smide-brugte-uniformer-til-vask/

