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Fælles beslutning er vigtigere end kunstig intelligens ved atrieflimren 
Forskere fra HE Midt har i et 
internationalt forskningsprojekt 
fundet frem til, at det er van-
skeligt at forudsige forløbet af 
sygdommen atrieflimren. 

Forskerne fra hospitalerne i Sil-
keborg og Viborg har i fællesskab 
med internationale topforskere 
fra England og USA forsøgt at 
anvende kunstig intelligens til 
at udpege hvilke patienter med 
atrieflimren, der har bedst gavn 
af elektrisk stødbehandling. 

I projektet fandt forskerne frem 
til, at det er meget vanskeligt at 
forudsige hvilke patienter, der fal-
der tilbage fra normal hjerteryt-
me til atrieflimren efter strøm-

stødet, selv når man anvender 
kunstig intelligens. 

- Kunstig intelligens er blevet 
et populært tema i hjerte-kar-
forskningen, men vores resultater 
viser, at kunstig intelligens ikke 
er bedre til at udpege patienter 
til elektrisk stødbehandling end 
traditionelle matematiske meto-
der, siger forsker og læge fra RH 
Silkeborg, Nicklas Vinter, der er 
hovedforfatteren bag forsknings-
projektet.

Det er første gang, at et viden-
skabeligt studie har anvendt 
kunstig intelligens til at forudsige 
resultatet af strømstød til patien-
ter med atrieflimren.

En fælles beslutningstagen læge 
og patient imellem er således 
fortsat vigtig og kan endnu ikke 
erstattes af kunstig intelligens. 

Læs mere om de nye forsknings-
resultater på hjemmesiden.

Børn med diabetes får nyt fællesskab på hospitalerne i Region Midtjylland
Quiz, orienteringsløb og histo-
riefortælling er normalt ikke det, 
man forbinder med en tur på ho-
spitalet. Men det bliver nu en del 
af behandlingstilbuddet til børn 
med type 1-diabetes i Herning, 
Viborg, Randers og Aarhus.

Får du diabetes som barn, er der 
meget nyt at lære, og dine kam-
merater forstår måske ikke helt, 
hvordan sygdommen påvirker dit 
liv. Derfor kan børn med diabe-
tes ofte føle sig alene med deres 

sygdom i skolen, i SFO'en og til 
fritidsaktiviteter. 

I Region Midtjylland får børn med 
type 1-diabetes nu mulighed for 
at blive en del af et nyt fælleskab 

på deres lokale hospital. Her kan 
de erstatte to af deres fire årlige 
diabeteskonsultationer med grup-
pemøder. Børnene bliver inddelt 
i mindre grupper sammen med 
kendt personale, og i grupperne 
lærer børnene om diabetes på 
en ny måde, bliver bedre til at 
mestre deres sygdom og knyt-
ter relationer til andre børn med 
diabetes. 

Læs hele nyheden på hjemmesi-
den.

https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/ny-forskning-falles-beslutning-er-vigtigere-end-kunstig-intelligens-ved-atrieflimren/
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/ny-forskning-falles-beslutning-er-vigtigere-end-kunstig-intelligens-ved-atrieflimren/
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/born-med-diabetes-far-nyt-fallesskab-pa-hospitalerne-i-region-midtjylland/
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/born-med-diabetes-far-nyt-fallesskab-pa-hospitalerne-i-region-midtjylland/
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Patientdeltagelse er afgørende for rehabilitering
Når det sundhedsfaglige persona-
le viser interesse for mennesket 
bag sygdommen, er det lettere 
at opmuntre patienten til at være 
deltagende i sin egen rehabili-
tering. Det viser et studie og en 
ph.d.-afhandling, som udspringer 
fra Vestdansk Center for Ryg-
marvsskade.

I rehabiliteringen af patienter 
er det alfa og omega at syge-

plejepersonalet tager afsæt i 
den rygmarvsskadedes liv og 
perspektiv, når de tilrettelæg-
ger alle aspekter af sygeplejen. 
Når sygeplejersker ændrer deres 
perspektiv og er mere deltagende 
og viser engagement, vil patien-
ten i højere grad være motiveret 
for rehabiliteringen, forklarer 
klinisk sygeplejespecialist Randi 
Steensgaard, der står bag den 
nye ph.d.-afhandling.

- Vi kan godt interessere os 
endnu mere for, hvem du er 
som person. Som plejepersonale 
skaber vi rammerne og pladsen 
til patientens rehabilitering. Ved 
at vise omsorg og skabe struktur, 
kan vi få patienten på banen med 
ønsker til egen rehabilitering, 
siger Randi Steensgaard.

På Vestdansk Center for Ryg-
marvsskade kigger personalet 
i høj grad på, hvad der er et 
meningsfuldt liv for den enkelte 
patient. Målet med rehabiliterin-
gen er at opnå den maksimale 
uafhængighed og selvstændig-
hed, og fokus bør være på både 
de psykiske, fysiske og sociale 
dele af den enkeltes liv.

Læs mere om studiet, prøve-
handlinger og om vigtigheden 
af personalets engagement på 
hjemmesiden.

Ledende overlæge i Diagnostisk Center skifter job
Ledende overlæge for Røntgen 
og Skanning i Diagnostisk Center, 
Lasse Nørgaard, har ønsket at 
skifte job. Han tiltræder der-
for som overlæge i Røntgen og 
Skanning på RH Viborg fra den 1. 
oktober 2020.

De seneste måneder har der 
været samarbejdsudfordringer 
internt i Diagnostisk Center.

- Det var mit håb, at jeg kunne 
være med til at videreudvikle 
fagligheden i Røntgen og Skan-
ning og bidrage til samarbejdet i 
Diagnostisk Center sammen med 
mine medarbejdere. Men både 
for Diagnostisk Center og for mig 

selv har de sidste syv måneder 
været udfordrende. Jeg tror ikke 
længere på, at samarbejdet kan 
lykkes med mig som ledende 
overlæge, og jeg har derfor bedt 
hospitalsledelsen om at overgå 
til en anden stilling i HE Midt, 
forklarer ledende overlæge, Lasse 
Nørgaard.

Hospitalsledelsen arbejder sam-
men med centerledelsen for at 
forbedre samarbejdet i centret. 

- Vi er i tæt dialog med centerle-
delsen om, hvordan vi arbejder 
for at gøre Diagnostisk Center 
til en god arbejdsplads for både 
røntgenfagligt og medicinsk per-

sonale. Et tværfagligt samarbejde 
mellem medicin og radiologi er 
centralt for Diagnostisk Centers 
virke og afgørende for, at centret 
fortsat kan udvikle innovative 
patientforløb, siger lægefaglig 
direktør Claus Brøckner Nielsen.

Læs mere på hjemmesiden

https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/patientdeltagelse-er-afgorende-for-rehabilitering/
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/patientdeltagelse-er-afgorende-for-rehabilitering/
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/patientdeltagelse-er-afgorende-for-rehabilitering/
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/patientdeltagelse-er-afgorende-for-rehabilitering/
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/ledende-overlage-i-diagnostisk-center-skifter-job/
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Videokonsultation med patienter via app'en MineAftaler
HE Midt får nu en ny mulighed for 
videokonsultationer med patien-
ter – direkte via app'en MineAfta-
ler og booking.rm.dk.
 
Patienter og borgere kan snart 
tilgå deres aftale med hospitalet 
som videokonsultation via app'en 
MineAftaler og booking.rm.dk. 
Med et klik på et link i app'en 
guides man over på regionens 
videoløsning.
 
Den nye løsning trådte i kraft 24. 
juni. På HE Midt begyndte arbej-
det med at konfigurere i Bookplan 

torsdag den 25. juni, hvor Sun-
heds-It begyndte med de bookin-
genheder, der allerede nu kører 
på den gamle videoløsning og har 
udstyr installeret. 

Herefter kommer turen til de boo-
kingenheder, der endnu ikke kø-
rer videoløsningen via Bookplan 
men ønsker at komme i gang.

Læs mere om videokonsultation 
via MineAftaler på intra. 

Invitation til udvikling af RH Silkeborg
Forretningsudvalget i Region 
Midtjylland inviterer Silkeborg 
Kommune og praksissektoren til 
at være med til at skrive en lang-
sigtet plan for et stærkt og frem-
tidssikret hospital i Silkeborg. 

Udviklingsplanen for RH Silke-
borg skal have to spor og rumme 
bidrag fra mange sider. Det ene 
spor handler om hospitalets 
funktioner og udvikling, mens 
det andet fokuserer på at udvikle 
samarbejdet med Silkeborg Kom-
mune og læger i praksissektoren.
Regionsrådsformand Anders 
Kühnau forklarer, at målet med 
udviklingsplanen er at under-
strege hospitalets position som 
udviklingshospital i Region Midt-
jylland og videreudvikle samar-
bejdet med blandt andre kom-
mune og sundhedssektor.

- Både grupper af borgere og 
medarbejdere giver i øjeblik-
ket udtryk for, at de er usikre 
på hospitalets fremtid. Det er vi 
faktisk ikke i regionsrådet, og 
med en udviklingsplan der ind-

drager mange synspunkter og 
fagligheder, vil vi gerne bakke op 
bag hospitalsledelsens eget ønske 
om en langsigtet plan for inve-
steringer på RH Silkeborg, siger 
regionsrådsformanden.

Sammenlagt skal udviklingspla-
nens to spor sikre bred inddragel-
se af politikere, ledelse, medar-
bejdere og andre interessenter i 
fremtidig udvikling af hospitalet.

- Vi håber meget, at samarbejds-
partnerne er interesserede i at 
bidrage med ideer til udvikling 
af samarbejdet mellem hospital, 
kommune og praksissektoren, 
siger Anders Kühnau.

Arbejdet skal også vise, hvilke 
bygningsmæssige behov, der skal 
løses. Den viden vil senere indgå 
i budgetarbejde.

http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2020/videokonsultation-med-patienter-via-appen-mineaftaler/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2020/videokonsultation-med-patienter-via-appen-mineaftaler/
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Hvad er vigtigt for dig?
Det spørgsmål fik en del patien-
ter stillet, da de mødte ind på HE 
Midt i forbindelse med 'Hvad er 
vigtigt for dig?-dagen' 9. juni.

Hjerteafsnittet tog, ligesom flere 
andre afsnit på HE Midt, del i den 
tilbagevendende kampagne, som 
hvert år en dag i juni sætter eks-
tra fokus på at møde patienten 
som det hele menneske og ikke 
som en sygdom.

De indlagte patienter på hjer-
teafsnittet blev på dagen stillet 
spørgsmålet 'hvad er vigtigt for 
dig?' under opholdet på hospita-
let, og svarene er efterfølgende 
blevet samlet på en planche, 
som nu står fremme midt i af-
snittet. Ideen med planchen er 
dels at synliggøre patienternes 
udsagn på dagen, men også til 
videre brug i kvalitetsarbejdet, 
hvor afsnittet gerne vil inddrage 
patienternes 'stemme', fortæller 
afdelingssygeplejerske Jette Roed 
Brodersen.

Deltagelsen i kampagnen er frivil-
lig, men alle afdelinger og centre 

på HE Midt opfordres hvert år til 
at deltage i kampagnen, som er 
helt i tråd med HE Midts værdier.

Erfaringerne fra dagen bliver 
brugt i det fremtidige arbejde på 
de enkelte afdelinger.

Kampagnen er arrangeret af 
Dansk Selskab for Patientsik-
kerhed og Trygfonden og hænger 
sammen med en international 
kampagne med samme fokus.

Hospitalernes frivillige vender gradvist tilbage
De røde veste og smilende an-
sigter er tilbage i forhallen på RH 
Viborg, og efter sommerferien 
vender Røde Kors' frivillige også 
tilbage til hospitalerne i Silkeborg 
og Skive.

HE Midts frivillige blev sendt 
hjem, da COVID-19 ramte landet 
i foråret, men med det reducere-
de smittetryk og den gradvist sti-
gende aktivitet på hospitalerne er 
det nu igen muligt at tage imod 
de frivilliges hjælp til at finde vej.
I Viborg er de frivillige derfor nu 
igen i forhallen ved indgang A og 

ved indgang C på hverdage fra 
8.30-14.30. Her vil de som van-
ligt guide og hjælpe patienterne 
med at finde vej. Dog holder de 
frivillige sommerferie i uge 28-31.

Røde Kors Silkeborg og Røde Kors 
Skive ønsker at vente til medio 
august med at genoptage deres 
frivillige aktiviteter med vejviser-/
guidefunktioner.

Det er i første omgang kun vejvi-
ser-/guidefunktioner som gen-
startes, da det indtil videre fra-
rådes at benytte sig af ordninger 

med patientstøtter/frivillige, der 
møder fysisk op på sengeafsnit.

Det er vigtigt for patien-
terne, at:

 der er styr på situationen

 tingene foregår stille og  
     roligt

 blive taget godt imod

 der bliver lyttet
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Omstillingsparate lægesekretærer og fysioterapeuter under COVID-19 
Arbejdsdagene på HE Midt har 
været anderledes end normalt 
under COVID-19 for mange an-
satte. To af dem, der har ople-
vet det, er lægesekretær Lene 
Aagaard Bach fra Akutafdelingen 
og fysioterapeut Sune Winther 
Dombernowsky fra Center for 
Planlagt Kirurgi. 

- I Akutafdelingen fik vi under 
COVID-19-situationen et nyt 
vurderingsområde, som patienter 
blev henvist til for at blive podet 
og få en lægelig vurdering. I be-
gyndelse var der fast en sekretær 
alle ugens dage i vurderingsom-
rådet. Det blev dog skåret ned 
i kraft af, at efterspørgslen af 
podninger hos os blev mindre 
med tiden. Med podningsopgaven 
fulgte også en masse registrering 

af patienterne og registrering af 
prøvesvar for os lægesekretærer, 
fortæller Lene Aagaard Bach. 

Læs mere om Lene Aagaard Bach 
oplevelser på hjemmesiden.  

- I fysioterapien i Silkeborg blev 
vi spurgt, om der var nogle af os, 
der frivilligt ville melde sig til at 
arbejde i podestationen i Viborg. 
Jeg meldte mig til det, og jeg var 
deroppe i sammenlagt 14 dage 
sammen med et par andre kol-

legaer fra fysioterapien. Det var 
egentlig ret sjovt at tage del i 
arbejdet med podninger, men det 
var også hårdt arbejde. Det føltes 
dog godt at kunne bidrage med 
noget meningsfuldt, fortæller 
Sune Winther Dombernowsky.

Læs mere om Sune Winther 
Dombernowskys oplevelser på 
hjemmesiden.  

Nu kan du blive (endnu) klogere!
Avanceret hjertestopbehandling, 
åndedrætsterapi og grafisk facili-
tering. 

Det er blot noget af det, du kan 
blive klogere på, hvis du melder 

dig til et af HE Midts interne 
kurser i efteråret. HE Midts in-
terne kursusudvalg har netop 
sendt efterårets kursuska-
talog på gaden – nærmere 
bestemt som digital udgi-
velse via mail og med link til 
intranettet. 

Er du kommet til at slette 
mailen, så fortvivl ikke: 
Her finder du HE Midts 
interne kursuskatalog.

Samtidig er der også 
åbnet for tilmeldingen 
til Folkeuniversitetets 
kurser i Aarhus, Her-
ning og Emdrup. 

Som medarbejder i Region Midt-
jylland har du mulighed for at 
tilmelde dig ét hold på Folkeuni-
versitetet til 25 procent af nor-
malprisen. 

På regionens side kan du læse 
mere om efterårets kurser, vilkår 
og tilmelding.

I forbindelse med COVID-19 
indstillede Region Midtjylland i 
foråret al kursusaktivitet. Nye 
regler for området er under ud-
arbejdelse og vil blive omtalt på 
intra snarest muligt.

https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/afstand-afspritning-og-registrering-har-faet-en-storre-rolle-i-sekretarernes-arbejde-under-covid-19/
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/afstand-afspritning-og-registrering-har-faet-en-storre-rolle-i-sekretarernes-arbejde-under-covid-19/
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/fra-fysioterapi-til-podestation-og-retur/
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/fra-fysioterapi-til-podestation-og-retur/
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/fra-fysioterapi-til-podestation-og-retur/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/personale/uddannelse-kompetenceudvikling/uddannelse/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/personale/uddannelse-kompetenceudvikling/uddannelse/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/personale/uddannelse-kompetenceudvikling/uddannelse/
https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/personalegoder/folkeuniversitetet/
https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/personalegoder/folkeuniversitetet/
https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/personalegoder/folkeuniversitetet/
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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.
 
Rosa og Asta Jensens Fond har til 
formål at støtte forskning inden 
for det medicinske og kirurgiske 

område (især kræft- og kreds-
løbssygdomme) under hospitals-
ledelsen på HE Midt.

Både ansøger og det pågældende 
projekt skal således have tilknyt-
ning til HE Midt og de nævnte 
områder.

På intranettet kan du læse mere 
om fonden og se, hvordan du 
søger midler.

NYHEDSbrevet holder sommerferie de kommende uger
HE Midts NYHEDSbrev går på 
sommerferie og vender tilbage 
igen i uge 34. 

I mellemtiden kan du følge med i 
store og små nyheder fra hospita-
lerne i Skive, Hammel, Silkeborg 
og Viborg på HE Midts intranet og 
hjemmeside samt på hospitals-
enhedens sider på Facebook og 
LinkedIn. 

Fra uge 34 er NYHEDSbrevet igen 
tilbage i sit vante flow med udgi-
velse fredag i lige uger. 

Har du ideer til historier om nye 
tiltag, spændende resultater, 
kollegiale initiativer eller andet, 
der kunne fortjene omtale på HE 

Midts kanaler, så send en mail til 
Kommunikations funktionspost-
kasse med stikord og kontaktop-
lysninger. 

God sommer til jer alle!

http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2020/rosa-og-asta-jensens-fond-er-aben-for-ansogninger2/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2020/rosa-og-asta-jensens-fond-er-aben-for-ansogninger2/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2020/rosa-og-asta-jensens-fond-er-aben-for-ansogninger2/
mailto:kommunikation%40midt.rm.dk?subject=
mailto:kommunikation%40midt.rm.dk?subject=

