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Ny forskning: Patienter med atrieflimren lever længere end hidtil
Tilbage i 1970’erne/80’erne

blandt patienter, der får sygdom-

deltagere fra tre epoker i perio-

forkortede sygdommen atrie-

men atrieflimren.

den 1972 til 2015. I den første

flimren livet med 3 år. I dag

periode (1972-1985) levede en

forkorter den livet med 2 år.

- Prognosen for patienter med

patient med atrieflimren i gen-

Det er godt nyt, og det viser

atrieflimren er forbedret over

nemsnit 2,9 år kortere end en

ifølge Silkeborg-forskere, at vi

tid, men atrieflimren er stadig

person uden atrieflimren. I den

er på rette vej med behandlin-

forbundet med et tab af forven-

anden periode (1986-2000) blev

gen af den alvorlige folkesyg-

tet levealder sammenlignet med

kløften reduceret til 2,1 år, og i

dom.

personer uden atrieflimren, siger

den tredje periode (2001-2015)

forsker og læge Nicklas Vinter fra

var den 2,0 år.

Nye internationale forsknings-

RH Silkeborg.

resultater fra Silkeborg inden
for atrieflimren er netop blevet

Den nye undersøgelse viser, at

publiceret i det videnskabelige

atrieflimren i dag gennemsnitlig

tidskrift »The BMJ«. Resultaterne

forkorter en patients liv med 2

er unikke, fordi de er baseret på

år sammenlignet med den øvrige

data, der strækker sig over en

befolkning.

lang periode helt tilbage fra 1972.
De viser et fald i dødeligheden

Forskerne har analyseret sund-

Læs mere på hjemmesiden og se

hedsdata med flere end 10.000

artiklen i »The BMJ«.

Nyt tilbud om udredning af funktionelle lidelser
Hurtig og tilbundsgående

I krydsfeltet mellem psykiatriske

der fx ud fra en undersøgelse af

udredning ved mistanke om

og somatiske hospitaler bliver

deres maveregion konkluderer, at

funktionel lidelse skal hjælpe

patienter med funktionelle lidelser

de intet fejler. Patienterne falder

borgere sikkert gennem sund-

en kastebold mellem afdelinger

mellem to stole, fordi sundheds-

hedsvæsenet. TrygFonden

til stor frustration for patienter og

væsenet er opdelt, som det er.

støtter nyt forskningsprojekt,

fagprofessionelle. Personer med

Det er afgørende at tænke det

der skal afprøve nyt udred-

funktionelle lidelser har mange

psykiske sammen med kroppen

ningstilbud RH Silkeborg.

svære symptomer, der begrænser

for at forstå sygdommen, siger

dem i det daglige – uden at man

Michael Moesmann Madsen, læge

med blodprøver eller skanninger

og ph.d.-studerende i Diagnostisk

kan finde en forklaring herpå i

Center.

form af en anden kendt sygdom.

TrygFonden har med en bevil-

- Det kan være utrolig frustre-

ling på 3.965.595 kroner valgt

rende for patienter med funktio-

at støtte det nye 6-årige projekt.

nelle lidelser at møde en læge,

Læs mere på hjemmesiden.

Hospitalsenhed Midt
Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive

Bedre rammer for HE Midts forskere
En lovændring medfører, at
HE Midts forskere nu får bedre
forhold for deres forskning.
Det er sundhedsloven og lov
om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der
er blevet ændret.
Der er 4 hovedelementer i lovændringen, og ændringerne trådte
som udgangspunkt i kraft 1. juli
2020:
1) Krav om videnskabsetisk
vurdering af sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter.

3) Tidsfrist på max 35 kalen-

rådet og en tilladelse fra hospi-

Ændringen trådte i kraft den 15.

derdage for Region Midtjyllands

talsledelsen. Desuden kan man få

juni 2020 og retter sig specifikt

sagsbehandling af ansøgninger

hjælp fra en kollega, der ikke er

mod genom-orienteret forskning.

om godkendelse af videregivelse

en "autoriseret sundhedsperson",

af patientjournaloplysninger til

til at lave opslag i forbindelse

2) Fremover er det regionsrådet

brug for forskningsprojekter af

med et forskningsprojekt, hvis

(Region Midtjylland), og ikke

væsentlig samfundsmæssig inte-

hospitalsledelsen giver tilladelse.

Styrelsen for Patientsikkerhed,

resse.

der giver tilladelse til videregi-

Læs mere i den regionale op-

velse af patientjournaloplysninger

4) Forskeren får adgang til selv at

slagsretningslinje i e-Dok og læs

med videre til brug for konkrete

foretage opslag i forbindelse med

om proceduren for ansøgning om

forskningsprojekter af væsentlig

et forskningsprojekt, hvis der er

tilladelse fra hospitalsledelsen til

samfundsmæssig interesse (læs

givet tilladelse fra Videnskabse-

opslag i forbindelse med forsk-

mere her).

tisk Komité (VEK) eller regions-

ning i nyhed på intra.

Få fingre i nye forskningsmidler
Du kan i øjeblikket søge forskningsmidler fra to puljer.
Den 1. september er der ansøgningsfrist for efterårets ansøgningsrunde til Region Midtjyllands
Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond til korterevarende stipendier og seniorstipendier samt
medfinansiering af forskningsprojekter og forskerstillinger.
Læs mere på intra.
Den 2. oktober er der ansøgningsfrist til HE Midts forskningspulje, der støtter sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.
Find mere info på intra.
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De årlige LUP-undersøgelser er i gang
Den Landsdækkende

november modtage en invitation

eller et ambulant besøg til den

Undersøgelse af

til at deltage i undersøgelsen

afdeling, de har været på via den

Patientoplevelser (LUP)

i deres fysiske eller digitale

Landsdækkende Undersøgelse af

er i gang, og de første

postkasse.

Patientoplevelser (LUP).

til somatiske patienter

250.000 patienter får årligt

Læs mere om LUP på

samt fødende kvinder i

mulighed for at give deres

www.patientoplevelser.dk/lup

september 2020. Vær med

feedback på en indlæggelse

spørgeskemaer bliver sendt

til at understøtte arbejdet
ved at gøre opmærksom på
undersøgelserne over for
patienter og pårørende.
Det, at du gør opmærksom
på undersøgelsen og skaber
bevidsthed om undersøgelsen
blandt patienter, pårørende og
fødende, kan være med til at
sikre en højere svarprocent for
jeres afdeling og dermed øge
undersøgelsernes kvalitet.
Udvalgte patienter og kvinder,
der har født i perioden augustoktober, vil i løbet af september-

Ny genbrugsformular: Giv ting og møbler nyt liv
På RH Viborg er det nu ble-

Det er vigtigt, at de ting og møb-

Læs mere om det nye grønne

vet lettere at sende møbler

ler, du sender til genbrug, ikke er

bæredygtighedsmærke på intra.

og kontorartikler til genbrug.

gået i stykker, men er i god og

Der er oprettet en ny formular

brugbar stand, så andre kan få

Find den nye genbrugsformular

på intranettet under »Selv-

glæde af dem.

her:

betjening«, hvor ansatte kan

http://www.hemidt.intranet.

bestille afhentning af aflagte

Den nye ordning medfører, at

rm.dk/selvbetjening/vicevaerten/

effekter, som kan genbruges

genbrugsrummet på 7. etage

afhentning-af-genbrug-viborg/

af andre.

lukker, og ansatte skal heller ikke
længere selv aflevere genbrugs-

Servicecentret henter nu gen-

artikler i rummet for kontorartik-

brugsartikler direkte i de enkelte

ler på 3. etage.

afdelinger på RH Viborg og sørger
for at sortere og videredistribuere

Når du fremover henter kontor-

tingene til kontorartikelrummet,

artikler i Viborg, vil du møde et

møbellager eller Røde Kors-

grønt bæredygtighedsmærke,

butikker.

som alle genbrugsartikler bliver
mærket med.

Når du ønsker at sende noget til
genbrug fra din afdeling, skal du
udfylde en ny formular (link til
sidst i nyheden).
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Retningslinjer for deltagelse i kurser, konferencer,
uddannelse og faglige møder i resten af 2020
I slutningen af juni udsendte

nemføres kurser og uddannelse,

Region Midtjylland nye ret-

der har betydning for det daglige

ningslinjer for deltagelse i

arbejde resten af 2020. Herud-

kurser, konferencer, uddan-

over skal deltagelse i konferen-

nelse og faglige møde for

cer, faglige møder eller lignende

resten af året.

holdes på et minimum.

Det betyder, at der kun gen-

Læs mere i nyhed på intra.

Midtjysk samarbejde sikrer hjælp til unge med hjerneskade
Ungdomslivets mange skift og

at centrets viden og kompetencer

overgange harmonerer sjæl-

fortsat kan komme de unge til

dent godt med de udfordrin-

gavn, når de skal ud og leve livet

ger, en hjerneskade kan give

i deres hjemkommuner, siger

i form af blandt andet mental

formand for Sundhedskoordina-

træthed og koncentrationsbe-

tionsudvalget i Region Midtjylland

svær. Derfor gik syv kommu-

Henrik Fjeldgaard.

ner før sommerferien sammen
med Region Midtjylland og

Bag den nye aftale står Horsens,

Hammel Neurocenter for at

Favrskov, Norddjurs, Silkeborg,

Skaden betyder typisk, at de

sikre et fortsat højtspecialise-

Skanderborg, Syddjurs og Viborg

unge oplever koncentrationsbe-

ret tilbud til unge med erhver-

Kommuner, som sammen med

svær, søvnproblemer og udtalt

vet hjerneskade.

Region Midtjylland har aftalt at

træthed – hvilket gør det svært

fortsætte ungementorordningen,

at mestre de udfordringer, som

- Det er et flot eksempel på, at

som har base på Hammel Neuro-

et almindeligt ungdomsliv fører

vi kan række længere, når vi

center.

med sig. Ud over hjælp til unge

arbejder sammen på tværs af

med hjerneskade giver aftalen

sektorer og kommunegrænser.

Ordningens målgruppe er som

også mulighed for at inkludere

Hammel Neurocenter er speciali-

udgangspunkt unge i alderen

unge med langvarige følger efter

ster i rehabilitering efter hjerne-

15-30 år, som efter sygdom eller

hjernerystelse i målgruppen.

skade, og det er meget glædeligt,

ulykke har fået en hjerneskade.
Du kan læse mere om aftalen og
hjælpen til de unge på hospitalets
hjemmeside.
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Dagklinik for akutte hjertepatienter giver færre indlæggelser
RH Viborg oplever 67 procent
færre indlæggelser blandt
akutte hjertepatienter efter
oprettelsen af Hjerteafsnittets
Dagklinik.
Ønsket om både at give patienterne en hurtigere vurdering af,
om de fejler noget med hjertet,
og om den videre udredning kræver indlæggelse var den væsentlige motivation for at forbedre
modtagelsen af akutte hjertepatienter på Hjerteafsnittet på RH
Viborg – og det blev kickstarten
til åbningen af Hjerteafsnittets
Dagklinik i 2019.

at indlægge samtlige akutte

inden for en uge i de samme

hjertepatienter, siger Johannes

omgivelser, patienterne har været

- Udredning af hjertepatienter

Wilhjelm, der er overlæge på

indlagt i.

kræver oftest både hurtig og

Hjertesygdomme.

specialiseret vurdering. Ud over

Læs om det første års erfaringer

en hurtigere vurdering ønskede vi

Ud over at skære de unødven-

med dagklinikken på hjemmesi-

med dagklinikken kun at ind-

dige indlæggelser væk var målet

den.

lægge de absolut indlæggelses-

med dagklinikken også at afkorte

krævende patienter, hvor det før

indlæggelserne, mod til gengæld

klinikkens tilblivelse var normen

at lave en opfølgning ambulant

Diagnostisk Center går nye veje med observationsafsnit i Røntgen og Skanning
Mens COVID-19 i foråret man-

Det nye afsnit skal tage imod pa-

dagen af en begrænset gruppe

ge steder gav ekstra travlhed

tienter, der eksempelvis skal have

medarbejdere. Samtidig får de

og nye udfordringer, banede

udført en lunge- eller leverbiopsi

deres informationer fra medar-

undtagelsestilstanden sam-

i forbindelse med en kræftud-

bejdere, som kender de enkelte

tidig vejen for at prøve nye

redning eller drænet lunger og

procedurer rigtig godt og dermed

løsninger af andre steder. På

bughule i forbindelse med al-

kan svare på de spørgsmål, der

Diagnostisk Center i Silkeborg

vorlig kræftsygdom. Patienterne

måtte opstå i løbet af dagen. Og

skabte Røntgen og Skanning

er hidtil blevet modtaget på et

internt på hospitalet betyder ord-

et nyt observationsafsnit til

medicinsk sengeafsnit og herfra

ningen samtidig en aflastning af

blandt andre alvorligt syge

kørt til undersøgelse hos Røntgen

vores medicinske sengeafsnit og

kræftpatienter og med fokus

og Skanning for så efterfølgende

et fortsat tæt tværfagligt samar-

på tværfagligt samarbejde.

at komme retur til sengeafsnit-

bejde, fortæller afdelingsradiograf

tet til observation. Fremover vil

Christine Houman Nyrup.

både modtagelse, undersøgelse,
observation og udskrivelse for

Læs mere om det nye observati-

visse patienter kunne foregå fra

onsafsnit på hjemmesiden.

Røntgen og Skanning.
- For patienterne giver det en
bedre kontinuitet. De møder op
ét sted og bliver fulgt igennem
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Hammel Neurocenter rådgiver kommuner om rehabilitering af hjerneskadede

Kommunalt ansatte, der

centret gerne dele, og gennem

de kommunalt ansatte oplever

arbejder med borgere med er-

projekt ’Udgående Funktion’ har

udfordringer på hjerneskadeom-

hvervet hjerneskade, har det

det siden begyndelsen af 2020

rådet, vil vi gerne tilbyde sparring

seneste halve år kunnet søge

været muligt for kommunale

og rådgivning, siger neurocen-

sparring og rådgivning hos

medarbejdere, der arbejder med

trets afsnitsleder Jacob Ahlgreen

Hammel Neurocenter.

erhvervet hjerneskade, at søge

Gram, der er projektleder for

råd og vejledning hos Hammel

projekt ’Udgående Funktion’.

Hammel Neurocenter er et af to

Neurocenter, som på den måde er

steder i Danmark, der arbejder

med til at understøtte kommuner-

Julia Bjerge Riis, ergoterapeut i

med rehabilitering af patienter

ne i at håndtere den komplekse

Vejle Kommune, er en af de kom-

med erhvervede hjerneskader

opgave, det kan være, når man

munale medarbejdere, som har

på et højt specialiseret niveau.

har en borger med en alvorlig

været igennem et forløb om en

Det giver centret specialviden

erhvervet hjerneskade. Projektet

borger i samarbejde med Ham-

og erfaringer at trække på, fordi

er søsat af Sundhedsstyrelsen på

mel Neurocenter, hvilket har

centret behandler de patienter

baggrund af en gennemgang af

fungeret rigtig godt. Læs hvad

med mest komplekse og svære

hjerneskadeområdet.

hun fortæller om oplevelsen på

hjerneskader i Danmark.

hjemmesiden.
- Vi vil rigtig gerne dele vores vi-

Den store specialviden, som

den og erfaringer, så det kommer

Hammel Neurocenter rummer, vil

de ramte borgere til gode. Når

Hold dig orienteret om COVID-19 på intranettet
Efter en forholdsvis rolig som-

Samtidig skal HE Midt nu be-

mer har COVID-19 igen meldt sin

mande og drive et nyt testcenter

ankomst i det midtjyske og sat sit

i Silkeborg, så borgere her kan

præg på en stor del af hospitaler-

blive testet for COVID-19 på

nes hverdag.

parkeringspladsen ved Søholt
Idrætspark.

Blandt andet har vi lukket en del
døre til vores hospitaler, be-

Det og meget andet kan du læse

Nyt testcenter i Silkeborg,

grænset adgangen for pårørende

mere om på intranettets corona-

hjemsendte administrative

og bedt patienter og pårørende

nyhedsflow, ligesom du fortsat

kolleger, begrænset adgang

tage mundbind på ved besøg på

finder informationer og links til

til hospitalerne og ny aftale

hospitalet.

retningslinjer på corona-intra.

for ansatte i COVID-19 beredskabet.
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