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Unge med kronisk sygdom giver råd til andre unge i samme båd 
Ungepanel præsenterer ny 
film om, hvordan det er at 
være ung og have en kronisk 
sygdom. I filmen deler nogle 
af de unge deres tanker om at 
være kronisk syg. 

På RH Viborg er der i Børn og 
Unge etableret et ungepanel, der 
har fokus på livet som ung med 
en kronisk sygdom. Formålet med 
ungepanelet er at skabe de bed-
ste vilkår for unge kronikere. 

De unge i panelet har taget 
initiativ til at få produceret en 
film, hvor de deler deres tanker 
om og erfaringer med at være 
ung og have en kronisk sygdom. 
Målgruppen for filmen er andre 

unge, der lige har fået en kro-
nisk diagnose. Filmen er nu klar, 
og ungepanelet har netop holdt 
premiere på filmen. 

- Ungepanelet er et fantastisk 
initiativ, som personalet i Børn og 
Unge flot greb på opfordring fra 
de unge. Det er ikke let at være 
ung med en kronisk sygdom, men 
med ungepanelet har personalet 
givet de unge et talerør og et 
sted, hvor de unge kronikere kan 
føle sig både set og hørt, siger 
oversygeplejerske Bente Dam fra 
Børn og Unge. 

- Den nye video er et billede 
af de unges hverdag, og det er 
helt fantastisk at se, hvordan de 

rækker ud og giver råd til andre 
unge, der måske lige har fået en 
kronisk diagnose. Jeg synes, det 
er sejt og modigt, at de står frem 
og ønsker at bidrage med erfarin-
ger fra deres egen krop, fortsæt-
ter Bente Dam. 

Læs mere om ungepanelet på 
hjemmesiden. 

https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/unge-med-kronisk-sygdom-giver-rad-til-andre-unge-i-samme-bad/
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/unge-med-kronisk-sygdom-giver-rad-til-andre-unge-i-samme-bad/
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Håndværkerne rykker ind på RH Skive
Tage skal renoveres, vinduer 
skiftes ud og en enkelt bygning 
rives ned. 

Hen over efteråret og vinteren 
kommer håndværkerne til at do-
minere billedet på og omkring RH 
Skive. Hospitalets bygninger, som 
rummer blandt andet hospitalets 
funktioner, kommunale sundheds-
tilbud og praktiserende læger, 
skal nemlig renoveres for i alt 14 
millioner kroner. 

Allerede nu er de indledende 
øvelser gået i gang, og i løbet af 
oktober begynder så renoverin-
gen af tag på bygning 23 og 24. 
Efterfølgende fortsætter renove-
ringsarbejdet i bygning 20, 21 og 
22, hvor der skal skiftes vinduer. 
Og endelig skal den gamle kan-
tinebygning rives ned for blandt 

andet at åbne op ind til den nye 
park.

I forbindelse med arbejdet vil 
det være nødvendigt at afspærre 
parkeringsområder, omlægge kø-
rende og gående trafik og opstille 
stilladser omkring bygningerne, 
oplyser HE Midts Byggeri og Pro-
jekt, som lover at gøre, hvad de 
kan for at begrænse generne.

Pengene til de mange renove-
ringer blev bevilget af Region 
Midtjylland i forbindelse med 
COVID-19 nedlukningen i foråret. 
På HE Midt er der ud over reno-
veringerne i Skive også udsigt til 
håndværkere i både Silkeborg, 
Hammel og Viborg.

Læs mere om projektet på HE 
Midts hjemmeside. 

Ny ledende overlæge konstitueret på Diagnostisk Center i Silkeborg
Niels Bang tiltræder 1. oktober 
som konstitueret ledende overlæ-
ge inden for radiologi på Diagno-
stisk Center på RH Silkeborg. Han 
bliver dermed en del af center-
ledelsen sammen med ledende 
medicinsk overlæge Mikkel Gje-
sing Callsen og oversygeplejerske 
Knirke Hartmann Thomsen.

- Vi er utroligt glade for, at Niels 
har sagt ja til at hjælpe Diagno-
stisk Center videre gennem en 
udfordrende tid. Niels er kendt og 
respekteret som en utrolig dygtig 
radiologisk overlæge og er yder-
mere et meget behageligt men-
neske, som sammen med den øv-
rige centerledelse vil kunne have 
det rigtige fokus på såvel den 
faglige ledelse som medarbejder-
nes trivsel. Så vi vurderer, at han 
er den helt rigtige til opgaven, 

siger lægefaglig direktør Claus 
Brøckner Nielsen. 

Niels Bang er 53 år og ny på RH 
Silkeborg, hvor han 1. juli be-
gyndte som radiologisk overlæge. 

Inden da har han blandt andet 
arbejdet 18 år som speciallæge 
på Aarhus Universitetshospital.

Som konstitueret leder bliver 
hans primære fokus at hjælpe 
med at sikre fortsat faglig udvik-
ling og godt samarbejde, tillid og 
arbejdsmiljø i Røntgen og Skan-
ning og på det samlede Diagno-
stisk Center.

- Samtidig vil jeg gerne invitere 
til samarbejde om at skabe de 
bedst mulige patientforløb, så 
Diagnostisk Center også fremover 
kan være et godt og spændende 
sted at arbejde – og et trygt sted 
at være patient, siger Niels Bang.

Læs hele pressemeddelelsen på 
hjemmesiden.

Privatfoto

https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/handvarkerne-rykker-ind-pa-rh-skive/
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/handvarkerne-rykker-ind-pa-rh-skive/
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/ny-ledende-overlage-konstitueret-pa-diagnostisk-center-i-silkeborg/
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/ny-ledende-overlage-konstitueret-pa-diagnostisk-center-i-silkeborg/
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COVID-test af borgere med symptomer flytter nu fra 
hospitalet til testcenter på Vinkelvej i Viborg
Borgere med symptomer på 
COVID-19 skal fra mandag den 
21. september køre til testcentret 
på Vinkelvej for at blive testet i 
Viborg. Ind til nu er borgere med 
symptomer fra Viborg og opland 
blevet testet ved testfaciliteter på 
RH Viborg. 

Testcentret på Vinkelvej i Viborg 
har igennem en længere periode 
fungeret som teststed for borgere 
uden symptomer, mens borgere 
med symptomer er blevet henvist 
til en teststation på hospitalet. 
Det ændrer sig nu, når test af 
borgere med symptomer fra man-
dag den 21. september også fore-
går i testcentret på Vinkelvej. 

Kapaciteten i testcentret på 
Vinkelvej bliver således udvidet, 
så der fra mandag kan modtages 
endnu flere borgere til test end 
hidtil. 

Borgerne skal selv bestille tid til 
testen på coronaprover.dk. Und-
taget er dog patienter, der skal 
testes forud for en tid på hospita-
let – her booker afdelingen en tid 
til dem. 

I forbindelse med flytningen af 
testfaciliteterne fra hospitalet til 
Vinkelvej vil der hen over week-
enden ikke være mange tider at 
vælge imellem. Men fra mandag 
skulle systemerne igen køre for 
fuldt blus, og der vil være mange 
flere tider åbne for booking igen. 

Ny info om teststed i 
e-boks og via sms
En række borgere er allerede ind-
kaldt til test på teststationen ved 
indgang F på hospitalet i Viborg. 
Det gælder eksempelvis de bor-
gere, der har tid til en operation i 
de kommende måneder. 

De borgere skal nu i stedet køre 
til Vinkelvej i Viborg for at blive 
testet, og de berørte borgere får 
besked om det ændrede teststed 
i et brev i e-boks og via sms. 
Derfor bedes borgere, der har en 
tid på hospitalet i den kommende 
tid holde ekstra øje med, hvad de 
modtager af information forud for 
deres besøg på hospitalet. 

Der bliver dog som ekstra for-
anstaltning også opsat skilte 
ved den lukkede teststation på 
hospitalet. De fortæller, at test-
stationen er lukket og henviser til 
testcentret på Vinkelvej i stedet.

RH Viborgs medicinske afsnit flytter rundt
Efter fire måneder i midlertidige 
lokaler flytter Medicinsk Afsnit 1 
på RH Viborg den 23. september 
hjem til etage 12.

Afsnittet rykkede i begyndelsen af 
juni midlertidigt en etage ned for 

at give plads til håndværkerne på 
etage 12, hvor der siden er blevet 
renoveret rør, malet og gennem-
ført andre reparationer. 

Samtidig gør Medicinsk Afsnit 
2 klar til at gentage øvelsen og 
flytte midlertidigt fra etage 13 til 
etage 11 den 30. september. 

- Vi flytter midlertidigt for at sik-
re, at håndværkerne kan komme 
til at gennemføre de nødvendige 
reparationer, uden alt for store 

gener for patienter og medarbej-
dere, fortæller afdelingssygeple-
jerske Linna Skovgaard.

Hun forventer, at sengeafsnittet 
kan flytte hjem igen i begyndel-
sen af det nye år.

Få det fulde overblik over, hvem 
der flytter hvornår på intranettet.

http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2020/medicinske-afsnit-flytter-rundt/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2020/medicinske-afsnit-flytter-rundt/
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Reminder: Husk at svare på COVID-evalueringen
Hvad har du lært af corona-
bølgen i foråret? I sidste uge 
(uge 37) modtog alle ansatte på 
HE Midt en mail med et link til et 
spørgeskema i deres mailboks. 
Hvis du ikke allerede har svaret 
på spørgeskemaet, så er der godt 
nyt: Du kan stadig nå at give 
HMU dine input. 

I spørgeskemaet finder du 
spørgsmål om dine arbejdsmæs-

sige oplevelser i perioden 11. 
marts-31. august, hvor HE Midt 
havde et stort fokus på CO-
VID-19. Dine svar kan gøre HE 
Midt bedre beredt i fremtiden. 

Undersøgelse er udsprunget af et 
fælles ønske fra HE Midts Hoved-
MEDudvalg (HMU), som gerne vil 
undersøge, hvad vi kan lære af 
håndteringen af COVID-19. 

Derfor har HMU taget initiativet 
til undersøgelsen, der i øjeblikket 
gennemføres med spørgeskema-
et, der er sendt til alle HE Midts 
medarbejdere og ledere. 

- Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at 
vi tænker klogt i forhold til vores 
første bølge af COVID-19 i foråret 
og forsøger at lære så meget, 
som det er muligt af bølgen. Det 
kan alle i HE Midt være med til 
at gøre ved at svare på HMU’s 
undersøgelse. Der ligger me-
get lærdom i os alle, og lad os 
endelig bruge lærdommen, lyder 
det fra Helle Balling Engelsen, der 
er næstformand i HMU og fælles-
tillidsrepræsentant for sygeplejer-
sker og radiografer. 

Læs mere på intra. 

Giv hygiejnen en ekstra hånd
God hygiejne er afgørende, når 
det handler om at forebygge 
smitte. Derfor har Region Midtjyl-
land netop igangsat en kampag-
ne, der skal sætte ekstra fokus på 
blandt andet håndhygiejne. 

- Håndhygiejne er fortsat en af de 
vigtigste metoder til forebyggelse 
af smittespredning. Håndhygiej-
nens effekt er afhængig af, at den 
udføres på det rette tidspunkt, 
med den rette metode og med 
det rette middel, siger HE Midts 
hygiejnesygeplejersker, Karen 
Dyhr Pedersen og Karina Lausten.

De opfordrer afdelingernes hy-
giejneansvarlige til at benytte 

sig af den aktuelle kampagne til 
at give håndhygiejnen en ekstra 
hånd. Blandt andet ved at printe 
plakater med budskaber om kor-
rekt håndhygiejne. Hygiejnesyge-
plejerskerne opfordrer samtidig 
de enkelte afdelinger til 
at finde deres 
lyskasser frem for 
på den måde at 
tjekke, om hånd-
hygiejne er til-
fredsstillende, eller 
om der er poten-
tiale for forbedring.

- På den måde kan 
kampagnen også 
fungere som en god 

optakt til den snarlige håndhygi-
ejneaudit, påpeger de. 

På intranettet finder du flere op-
lysninger og links til både kam-
pagnemateriale og retningslinjer.

Region Midtjylland

Hygiejneorganisationen

• Ved ankomst til hospital og afdeling

•  Før måltider og når du tager mad og drikkevarer

• Efter du har rørt ved noget fra gulvet

• Efter du har nyst, hostet eller pudset næse

• Når du forlader hospitalet igen

Husk både håndvask og sprit efter 

toiletbesøg og ved synligt snavs.
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Region MidtjyllandHygiejneorganisationen

Tag to pumpeslag på tørre hænder.

Fordel spritten på håndflader, fingre og mellem fingrene...

...på håndryg og omkring håndled. Fortsæt til det er tørt. Det tager ca. 30 sekunder.
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...at spritte      hænder

Husk

SÅDAN spritter du dine hænder

http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2020/hvad-har-du-lart-af-corona-bolgen-i-foraret/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2020/giv-hygiejnen-en-ekstra-hand/

