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RH Silkeborg står bag nye nationale anbefalinger til forebyggelse af tryksår
Faglige eksperter fra RH Sil-

tet sundhedsansatte i alle sekto-

- Den specifikke metode (GRADE)

keborg og udpegede eksper-

rer.

og ledelsens opbakning har spil-

ter i Danmark står bag en ny

let en stor rolle i udviklingen af

national klinisk retningslinje,

Retningslinjen er vigtig, fordi

retningslinjen. På samme måde

der handler om, hvordan man

tryksår er et symptom, der

spiller ledelsen også en vigtig

bedst forebygger tryksår hos

behandles med stor variation i

rolle for, om de sundhedsprofes-

voksne over 18 år. Retnings-

Danmark. Den skal således være

sionelle føler sig klar og klædt

linjen er Danmarks første na-

med til at sikre høj kvalitet og

på til at implementere de nyeste

tionale kliniske retningslinje

ens tilgang til forebyggelsen af

anbefalinger i retningslinjen, siger

om tryksår.

tryksår på et nationalt plan.

klinisk sygeplejespecialist Birgitte

Den nye retningslinje behandler

Patienter med tryksår er en kom-

Kirurgi på RH Silkeborg. Hun er

en relevant og basal problema-

pleks målgruppe, fordi de ikke

projektleder og faglig ansvarlig

tik, der har betydning for både

har samme diagnoser, så der er

for retningslinjen.

patienters velbefindende og sik-

mange risikofaktorer i spil. De har

kerhed. Anbefalingerne i den nye

dog det til fælles, at de ikke altid

Læs mere om retningslinjen,

retningslinje er til alle patienter

er mobile.

»care bundles« og patientinddra-

Skovgaard fra Center for Planlagt

uanset diagnose, og de er målret-

gelse på hjemmesiden.

Hospitalsenhed Midt
Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive

Overlæge på RH Viborg står bag banebrydende forskning i piskesmæld
Piskesmæld findes i flere for-

Derfor er det afgørende hurtigst

skellige grader. En tidlig vur-

muligt at kunne vurdere, hvor

dering af den enkelte patient

alvorlig situationen er, og her kan

gør det muligt at vurdere,

en ny doktorafhandling få afgø-

hvem der er i størst risiko for

rende betydning.

langvarige mén. Det viser en
doktorafhandling, som ud-

Overlæge på Neurologi ved RH

springer fra Neurologi på RH

Viborg, Helge Kasch, har nemlig

Viborg.

opdaget, at man ved at måle på

at finde en måde, hvorpå man

graden af hovedpine, nakkesmer-

kan blive bedre til at vurdere

Hvert år bliver 5.000-6.000

te-intensitet, antal ikke-smer-

sværhedsgraden af piskesmæld

danskere ramt af piskesmæld. En

tefulde symptomer og nakkebe-

og på den måde blive bedre til at

smertefuld tilstand, som de fleste

vægelighed kan forudsige, hvilke

forudsige, hvilke patienter der er i

heldigvis kommer over i løbet af

patienter med piskesmældssmer-

størst risiko for at få varige funk-

få måneder. Men en mindre andel

ter, der er i høj risiko for at få en

tionsnedsættelser, siger Helge

af de piskesmældsramte står

varig arbejdsfunktionsnedsæt-

Kasch.

tilbage med langvarige smerter,

telse eller et varigt handicap efter

der både er dyrt for den enkelte

ulykken.

Læs mere om studiet på hjem-

patient og for samfundet.

mesiden.
- Det har blandt sundhedspersonalet længe været et stort ønske

Tilbud om influenza-vaccination til alle ansatte på HE Midt
På HE Midt tilbyder vi ALLE
medarbejdere dette års influenzavaccination.

•

der ikke er tilknyttet et speci-

Specielt for afdelinger/centre,

fikt afsnit.

der står for vaccinationer

RH Hammel Neurocenter: Af-

Administrationen er i gang med

venter plan for personale, der

at sikre, at registreringer af vac-

Vaccination finder primært sted

ikke er tilknyttet et specifikt

cinationer kan ske via en soft-

i ugerne 41-43-44 – fra mandag

afsnit.

ware robot.

den 5.oktober.
Dele af RH Viborg bliver pilotproAfdelings- og centerledelser med læger ansat skal
selv planlægge og administrere vaccinationen.

jekt for denne løsning i uge 41.

på
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d
m
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Hjælp
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Såfremt alt går efter planen med
pilotprojektet i uge 41, bliver løsningen udbredt til andre interesserede afdelinger fra uge 43.

Medarbejdere i afdelinger/
centre uden læger kan hen-

Forudsætningen for at øvrige af-

vende sig uden forudgående

delinger i HE Midt kan få gavn af

aftale og blive vaccineret her:

denne mulighed er derfor, at de
udskyder deres vaccinationer til

•

RH Viborg: Klinik for In-

uge 43 og 44.

fektionssygdomme på 12.
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Ny oversygeplejerske til Hammel Neurocenter
Tina Pasgaard bliver ny over-

man som sundhedsprofessionel

sygeplejerske på Hammel

virkelig kan gøre en forskel for de

Neurocenter fra 1. november.

mennesker, som pludselig rammes af en hjerneskade, som må-

Tina Pasgaard kommer fra en

ske ændrer livet markant, siger

stilling som oversygeplejerske

Tina Pasgaard.

på Kvindesygdomme og Fødsler
samt Kirurgi på RH Horsens og

Som oversygeplejerske på Ham-

tiltræder 1. november på HE Midt

mel Neurocenter ønsker Tina

i stillingen som oversygeplejerske

Pasgaard med sin ledelsesstil at

på Hammel Neurocenter.

bidrage til en åben kultur, hvor
læring, respekt og trivsel er

- Hammel Neurocenter står for

omdrejningspunkter for at kunne

mig som et center, hvor høj fag-

lykkes med kerneopgaven. Dette

lighed og faglig stolthed går hånd

understøttes ifølge oversyge-

- Vi er glade for, at Tina har

i hånd med en stærk tværfaglig

plejersken i høj grad også af

takket ja til stillingen som over-

og tværsektoriel tilgang til det,

en forsknings- og uddannelses-

sygeplejerske på Hammel Neu-

som for mig er kernen - at vi

enhed, som sikrer, at Hammel

rocenter. Hun kommer med stor

sammen kan skabe meningsfulde

Neurocenter fortsat er i stand til

ledelseserfaring og en oprigtig

og individualiserede patientforløb

at gå forrest både nationalt og

nysgerrighed på specialet. Vi ser

af høj kvalitet og høj patient-

internationalt samt leve op til den

frem til et godt og spændende

tilfredshed. Jeg glæder mig til at

forpligtelse, der ligger i at have

samarbejde med hende, siger

blive en del af dette spændende

højt specialiseret funktion inden

Mette Fjord Nielsen, sygepleje-

og komplekse speciale, hvor

for rehabilitering.

faglig direktør i HE Midt.

Mikkel Gjesing Callsen fortsætter som konstitueret leder
ro og trivsel i Diagnostisk Center.

de specialeansvarlige medicinske

Det er vores oplevelse, at han

overlæger.

møder respekt og anerkendelse
fra både medarbejdere og ledere

- Det er ikke nogen hemmelig-

i Silkeborg, og at vi i hospitals-

hed, at jeg trivedes som speciale-

ledelsen også har fået skabt et

ansvarlig overlæge for reumato-

godt og konstruktivt samarbejde.

logi, men Diagnostisk Center har

Derfor vil vi gerne bakke op om

lige nu brug for ro på alle fronter,

processen ved at sikre ro og

og derfor har jeg sagt ja til at

kontinuitet i ledelseslaget et godt

fortsætte som konstitueret leden-

stykke tid frem. Vi har derfor

de overlæge næste år. Jeg har en

spurgt Mikkel, om han vil fortsæt-

oplevelse af, at vi er på vej i en

te som konstitueret ledende over-

god retning, og at alle har en stor

Hospitalsledelsen har forlæn-

læge frem til udgangen af 2021,

interesse i at få samarbejdet til at

get konstitueringen af Mikkel

og det har han heldigvis sagt ja

fungere. Det arbejde vil jeg gerne

Gjesing Callsen som ledende

til, siger lægefaglig direktør Claus

være med til at fortsætte, så

medicinsk overlæge i Diagno-

Brøckner Nielsen.

Diagnostisk Center også fremover

stisk Center i Silkeborg frem
til udgangen af 2021.

er et godt sted at være patient og
Mikkel Gjesing Callsen blev kon-

et rart sted at arbejde, siger Mik-

stitueret ledende overlæge i maj

kel Gjesing Callsen.

- Mikkel har sammen med resten

2020 efter Ulrich Fredbergs fra-

af centerledelsen taget hul på en

trædelse. Konstitueringen skete

Læs hele historien på HE Midts

vigtig opgave med at få genskabt

på anbefaling og med støtte fra

intranet.
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Video gør information til patienterne nemmere at forstå

Alle skal kunne forstå den

uheldige konsekvenser for deres

instruktioner både før og efter

information, de får fra hospi-

sundhed. Med video kan man

eksempelvis en hofteoperation.

talet. Derfor benytter HE Midt

blandt andet forklare bestemte

Og med corona er det kun blevet

sig i stigende grad af video i

øvelser eller vise, hvordan man

endnu mere relevant, fordi vi ikke

patientinformation.

benytter konkrete hjælpemidler,

i samme omfang kan gennemføre

fortæller han.

informationsmøder for patienter-

Med video er det blandt andet

ne før deres operation, fortæller

nemmere at give letforståelige

Ergoterapeuterne på RH Silke-

instruktioner og øvelser, og derfor

borg er blandt dem, som har fået

opfordrer patientinformations-

øjnene op for videoformatets

Læs mere om video i patientinfor-

redaktør Kian Mejdal generelt

muligheder.

mation på hjemmesiden eller

afdelinger og centre til at tænke

ergoterapeut Dorthe Jensen.

på intranettet, hvor du også

mere visuelt, når de skal formidle

- Vores patienter modtager utrolig

finder link til rammepapiret for

information til deres patienter.

meget information i løbet af deres

videoproduktion på HE Midt.

besøg på hospitalet, og det kan
- Vi ved, at mange borgere har

være svært at huske det hele, når

svært ved at tilegne sig sund-

de kommer hjem. Med videoerne

hedsinformation – særligt i

har de mulighed for at sidde stille

skriftlig form - og det kan have

og roligt derhjemme og se vores

Fokus på persondatasikkerhed
Som hospitalsansatte har

ankomsten til et afsnit eller

ved ankomst ikke skal oplyse

vi pligt til at værne om

en klinik, så andre patienter

CPR-nummer i fuld offentlighed.

patienternes personfølsomme

og pårørende kan overhøre

oplysninger, så oplysningerne

CPR-nummeret, er et brud på

ikke kommer i de forkerte

persondatasikkerheden.

hænder.
En mundtlig anmodning om
en patients CPR-nummer ved

Personalet kan i stedet anmode
om patientens fødselsdato
eller bede om at se patientens
sundhedskort.

Hermed en opfordring til at
iværksætte tiltag, så patienter
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Videre – Med håbet

Hammel Neurocenter har, med
støtte fra TrygFonden, fået produceret tre film, der viser tre unikke
patient- og pårørendefortællinger.
Filmene bliver i disse uger delt på
Hammel Neurocenters Facebookside og LinkedIn.

Kim og Anettes historie
Kim Nielsen fra Viborg fik
i 2018 en hjerneblødning.
Han overlevede og var
indlagt på forskellige
sygehuse – herunder Hammel
Neurocenter - i 14 måneder.
Hans hustru Anette har hele
vejen stået ved hans side
– også selvom det er hårdt
arbejde at være pårørende.

Karen og Kaspers historie
I 8 år kæmpede Kasper mod
en aggressiv hjernetumor. Han
døde i efteråret 2019. Under
hele Kaspers sygdom var hans
hustru Karen en uvurderlig
støtte. Ikke mindst overfor
børnene Vilma og Frederik.

senhjerneskade.
Filmen med Silke udkommer
onsdag den 7. oktober, hvor
den kan ses på neurocentrets
side på Facebook.
Se filmene på
Hammel Neurocenters
Facebookside.

Silkes historie
Da Silke var 16 år, fik hendes
far 4 hjerneblødninger. Det
betød, at hun pludselig skulle
forholde sig til en meget syg
far samtidig med, at hun
netop var startet i gymnasiet.
I filmen fortæller Silke,
at hun ville ønske, at hun
havde turdet tale mere om,
hvor hårdt det er at være
pårørende til en far med en
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