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Telt foran RH Silkeborg fungerer som midlertidigt venteværelse

RH Silkeborg har fået et nyt ven-
teværelse i form af et stort party-
telt foran hovedindgangen, hvor 
der er plads til, at 50 patienter 
kan sidde med 2 meters afstand 
til hinanden. 

Teltet skal fungere som ventevæ-
relse i en midlertidig periode, så 
hospitalet kan skrue endnu mere 
op for antallet af operationer. Tel-
tet skal sikre, at hospitalet imø-
dekommer Sundhedsstyrelsens 
krav om 2 meters afstand mellem 
patienterne. De venteområder, 
patienterne plejer at benytte i 
Center for Planlagt Kirurgi, er 
nemlig for små til at kunne leve 
op til kravet. 

- Vi har glædet os helt vildt til at 
skrue op for den ortopædkirur-
giske faglighed, vi brænder for. 
Her er teltet en stor og nødvendig 
hjælp for os, fordi vi ellers ikke 
ville kunne se så mange patien-

ter i vores ambulatorier, som vi 
plejer, fordi de simpelthen ville 
skulle sidde for tæt i ventevæ-
relserne, siger ledende overlæge 
Thomas Klebe fra Center for Plan-
lagt Kirurgi og fortsætter: 

- Vi har rejst teltet som en del af 
vores arbejde med at omstille os 
fra COVID-19-opgaven til vores 
tilbagevenden til den vante hver-
dag. Netop evnen til omstilling 
har været helt centralt i vores 
arbejde siden marts, og vi har 
løbende tilpasset os nye krav. Det 
er teltet et eksempel på.  

Læs mere på hjemmesiden.

Fotos: Henrik Rolfsted Schjelder Hansen, Center for Planlagt Kirurgi.

https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/hospitalet-i-silkeborg-skruer-op-for-operationer-og-tager-nyt-telt-i-brug/
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HE Midt får tilladelse til ny behandlingsmetode af brystkræft
HE Midt har, som kun det andet 
brystcenter i Danmark, opnået 
tilladelse fra Sundhedsstyrelsen, 
Strålebeskyttelse til at foretage 
en mere avanceret og præcis be-
handling for brystkræft ved hjælp 
af radioaktive jodkorn.

Det har i lang tid været et stort 
ønske fra HE Midt at anvende 
en metode, hvor man erstatter 
nålemarkering med radioak-
tive jodkorn. I stedet for en nål 
placerer man et jodkorn midt i 
kræftknuden.  Under operationen 
bruger lægen en geigertæller 
for at finde ud af, hvor det syge 
væv er, der skal fjernes.  Det 
er en metode, der i flere år har 
været anvendt i udlandet og på 
Rigshospitalet. Radioaktiviteten 
er meget begrænset og er uden 
risiko for patienten. Med denne 
metode bliver det nemmere for 
kirurgen at lægge det rigtige snit, 
så al kræften kommer væk uden 
at fjerne for meget af brystet.

- Fordelen ved metoden med 
radioaktive jodkorn er, at vi kan 
foretage en helt præcis markering 
i vævet, hvor forandringerne sid-
der. Den meget præcise marke-
ring betyder, at vi ikke behøver 
at fjerne helt så meget væv som 
hidtil. Det vil også optimere det 
kosmetiske resultat, og færre pa-
tienter vil på sigt skulle re-opere-
res, siger Inge Scheel Andersen, 
der er specialeansvarlig overlæge 
på Mave-, Tarm- og Brystkirurgi.

HE Midt har anvendt metoden 
siden 1. april på udvalgte patien-
ter, men er nu to måneder senere 
gået over til at anvende metoden 
på alle patienter med forandrin-
ger, hvor markering ønskes.

Læs mere på om fordelene ved 
den nye behandling på hjemme-
siden.

Det lille jodkorn syner ikke af meget, når det bliver placeret ved 
siden af en helt almindelig papirclips. Men effekten er stor.

Ny park skaber rum til fysisk og mental sundhed
Efter længere tids anlægsarbejde 
er den nye park ved RH Skive 
endelig klar til brug.
Den nye park rummer 18.000 
kvadratmeter med plads til både 
ro og refleksion, træning og akti-
vitet. 
- Parken er et godt symbol på det 
nære sundhedsvæsen og samler 
de mange sundheds-aktiviteter, 
der foregår i området – fra livets 
begyndelse til livets afslutning. 
Her kan par i fertilitetsbehandling 
på hospitalet tage en tiltrængt 
pause, borgere i genoptræning 
hos kommunens fysioterapeuter 
kan benytte parken til genoptræ-
ning, og besøgende på hospice 
kan sætte sig i haven og tale om 
nogle af de svære ting, siger An-

nette Roed, formand for Region 
Midtjyllands Udvalg for nære 
sundhedstilbud.
På HE Midt glæder sygeplejefaglig 
direktør Mette Fjord Nielsen sig 
over, at RH Skives patienter og 
pårørende nu får endnu bedre 
mulighed for at tage en pause 
fra deres ophold på hospitalets 
klinikker og sengeafsnit.
- Frisk luft, natur og grønne om-
råder kan gøre en forskel, uanset 
om man trænger til at stresse af 
og finde ro eller få pulsen op og 
genoptræne funktioner, siger hun.
Den nye park indvies formelt til 
september, når det nysåede græs 
er vokset op og vandløbet fyldes 
med rislende vand. Anlægget er 
blevet til med økonomisk hjælp 

fra særligt Spar Vest Fonden og 
Skive Kommune samt Hospice 
Limfjord, Region Midtjylland, 
Sparekassen Midt Vest Fonden og 
Spar Nord Fonden.

Læs mere og se billeder på hjem-
mesiden.

https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/hospitalsenhed-midt-far-tilladelse-til-ny-behandlingsmetode-af-brystkraft/
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/hospitalsenhed-midt-far-tilladelse-til-ny-behandlingsmetode-af-brystkraft/
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/hospitalsenhed-midt-far-tilladelse-til-ny-behandlingsmetode-af-brystkraft/
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/ny-park-skaber-rum-til-fysisk-og-mental-sundhed/
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/ny-park-skaber-rum-til-fysisk-og-mental-sundhed/
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Covid-indsatsen kan sætte spor i os
Tal med nogen, som har god tid 
til at lytte – og find ro i din fritid, 
så du kan samle kræfter.

Sådan lyder opfordringen fra HE 
Midts hospitalspræst Trine Kofoed 
til de medarbejdere, som kan 
mærke, at de seneste måneders 
oplevelser med COVID-19 fylder i 
baghovedet. 

- Det er helt tydeligt, at opgaven 
har sat spor hos nogle medarbej-
dere. Først og fremmest er en del 
af dem rigtig trætte. Nogle ople-
ver, at de er blevet lidt langsom-
mere, nogle har fået lidt kortere 
lunte, og nogle oplever, at de ikke 
har helt samme empati som tidli-
gere, fortæller Trine Kofoed, som 
gennem de seneste måneder lø-
bende har talt med medarbejdere 
fra flere forskellige afdelinger. 
Alt i alt er det helt klassiske tegn 
på, at krop og hoved har været 
på hårdt arbejde i en periode.

- Derfor er det primære råd også 
at få fundet noget ro igen. Se 
nogle serier i fjernsynet, slap af 
på terrassen, læs bøger eller lug 
lidt i haven. Find det, som giver 
lige præcis dig et åndehul, siger 
hospitalspræsten.

På intranettet kan du læse ho-
spitalspræstens ord om, hvordan 
situationens alvor og det ukendte 
sygdomsbillede sammen med de 
mange ændrede nationale ret-
ningslinjer, nye arbejdsopgaver 
og den skiftende tidshorisont har 
gjort indtryk på nogle kolleger.

Indlagte børn kan nu flyve en tur på RH Viborg 
I en række nye historier kan ind-
lagte børn komme på flyvetur på 
RH Viborg. Historierne kan bruges 
som afsæt til at gå på opdagelse 
på hospitalet eller som godnat-
historier. 

Yousif på 8 år har været på fly-
vetur med Viktor Ørngot rundt på 
RH Viborg. Flyveturen var en del 
af fortællingen i en række nye hi-
storier, der foregår på hospitalet. 
Fortællingen førte til, at Yousif 
bagefter gik på opdagelse på 
hospitalet, mens han var indlagt. 
Han er en af de patienter, der al-
lerede har fået glæde af en række 
nye digitale historier, hvor de selv 
kan indgå som hovedperson. 

- Det er et virkelig godt koncept. 
Historierne kan gøre tiden på 
hospitalet hyggelig, og de beskri-
ver rigtig godt, hvad der er på 
hospitalet. Samtidig er de med til 
at afmystificere, hvad hospitalet 
er for en størrelse. Pludselig føler 
børnene ikke længere, at det er 

et farligt sted at være – tværti-
mod bliver det spændende at 
være her. Historierne er en god 
måde at lære hospitalet at kende, 
og de kan give børnene gode op-
levelser under deres indlæggelse, 
fortæller Mie Struck, der er frivil-
lig på hospitalet og havde for-
nøjelsen af at læse historien om 
flyveturen højt for Yousif og gå 
med ham på opdagelse bagefter. 

Det, der er specielt ved RH Vi-
borg, er skrevet ind i historierne. 
Så historierne foregår således på 
hospitalet, mens handlingen er 
opdigtet og fantasifuld. 

Læs mere på hjemmesiden. 

http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2020/covid-indsatsen-kan-satte-spor-i-os/
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/indlagte-born-kan-nu-flyve-en-tur-pa-regionshospitalet-viborg/
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Region Midtjylland fremrykker HEM-renoveringer for godt 50 millioner kroner
For at hjælpe virksomheder og 
sikre danske arbejdspladser efter 
covid-nedlukningen har regions-
rådet besluttet at fremrykke en 
række anlægsbevillinger i Region 
Midtjylland. På HE Midt betyder 
beslutningen, at en række re-
noveringer kan ske tidligere end 
planlagt.

- De fleste af vores fremrykkede 
anlægsinvesteringer handler om 
renovering af vores bygninger. 
Af tage, vinduer og facader, som 
er helt afgørende, hvis vi skal 
passe på vores hospitaler og 
ikke mindst de medarbejdere og 
patienter, som har deres gang i 
bygningerne, siger hospitals-

direktør Thomas Balle Kristensen. 
I alt fremrykkes renoveringer for 
51,65 millioner kroner. 

- Det kommer erhvervslivet til 
gavn, men det kommer i høj grad 
også vores patienter og medar-
bejdere til gavn, siger Thomas 
Balle Kristensen.

Afdelingen Byggeri og Projekt 
er nu i fuld gang med at plan-
lægge de mange renoveringer og 
projekter, så planerne kan blive 
omsat til virkelighed.

På hjemmesiden kan du læse 
mere om, hvordan de fremryk-
kede anlægsinvesteringer kom-
mer de enkelte hospitaler i Skive, 
Hammel, Silkeborg og Viborg til 
gavn.

Jens Peter Nielsen bliver konstitueret ledende overlæge på Børn og Unge
Hospitalsledelsen har konstitueret 
Jens Peter Nielsen som ledende 
overlæge i Børn og Unge på RH 
Viborg. Konstitueringen sker 
efter, at den tidligere afdelingsle-
delse har ønsket at søge nye job.

Jens Peter Nielsen har været 
overlæge i Børn og Unge i knap 
26 år og arbejder i afdelingens 
Afsnit for Syge Nyfødte og Tidligt 
Fødte. Han er derudover uddan-
nelseskoordinerende overlæge på 
tværs af HE Midt med ansvar for 
yngre lægers uddannelse.

- Min opgave bliver todelt. Jeg 
skal medvirke til at skabe en god 
afdeling med et godt renommé og 
sikre et godt grundlag at starte 
på for en ny permanent afdelings-
ledelse. Det er ikke et ønskejob, 
men med den ballast, jeg har, og 
den opbakning, jeg møder, er det 

svært ikke at byde ind, siger Jens 
Peter Nielsen.

Hospitalsledelsen har besluttet at 
konstituere Jens Peter i stillingen 
efter, at den tidligere ledende 

overlæge samt oversygeplejerske 
valgte at søge nye jobs. 

Læs hele nyheden på hjemmesi-
den.

https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/region-midtjylland-fremrykker-hem-renoveringer-for-godt-50-millioner-kroner/
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/jens-peter-nielsen-bliver-konstitueret-ledende-overlage-pa-born-og-unge-regionshospitalet-viborg/
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/jens-peter-nielsen-bliver-konstitueret-ledende-overlage-pa-born-og-unge-regionshospitalet-viborg/
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Oversygeplejerske Bente Dam skal hjælpe Børn og Unge ind i fremtiden 
Oversygeplejerske Bente Dam vil 
fra 1. august midlertidigt indgå 
som oversygeplejerske for Børn 
og Unge. Her skal hun sammen 
med konstitueret overlæge Jens 
Peter Nielsen hjælpe afdelingen 
godt videre efter en turbulent tid. 
Med Bente Dam får Børn og 
Unge en oversygeplejerske med 
mere end 25 års erfaring inden 
for ledelse i sundhedsvæsenet, 
heraf en stor del på HE Midt. De 
seneste tre år har Bente Dam 
været oversygeplejerske og en 
del af centerledelsen på Hammel 
Neurocenter. 
- Vi er glade for, at Bente har 
sagt ja til at hjælpe til i Børn og 
Unge de kommende måneder, 
indtil vi får fundet en permanent 
løsning for afdelingen. Bente har 
stor ledelseserfaring og kender 
samtidig HE Midt bedre end de 
fleste andre. Og hun kender 

værdien af samarbejde både 
internt i egen afdeling, på tværs 
af hospitalsenhedens specialer og 
med eksterne samarbejdspartne-
re, siger sygeplejefaglig direktør 
Mette Fjord Nielsen. 

Bente Dam træder til ud fra 
et ønske om at hjælpe med at 
bringe både Børn og Unge videre 
mod en fremtid med fuldt fokus 

på kerneopgaven, samtidig med 
at der sikres arbejdsglæde blandt 
alle medarbejdere. 
Med beslutningen siger Bente 
Dam samtidig farvel til Hammel 
Neurocenter.
- Denne beslutning er begrundet 
i, at jeg planlægger inden for 
en overskuelig fremtid at skulle 
berige mit liv med andre nye og 
spændende perspektiver, siger 
hun. 
Den faste stilling som oversyge-
plejerske på Børn og Unge for-
ventes opslået i efteråret 2020. 
Bente Dam oplyser at hun ikke er 
kandidat til stillingen. 
Samtidig indledes naturligvis 
også processen med at finde en 
ny oversygeplejerske til Hammel 
Neurocenter.

Se hele pressemeddelelsen på HE 
Midts hjemmeside.

Ny ledelseskonstruktion i Regional Specialtandpleje
Regional Specialtandpleje skal 
have ny ledende overtandlæge, 
og i samme ombæring ændres 
konstruktionen af ledelsen i 
afdelingen. Lene Sofia Sørensen 
har siden efteråret 2019 været 
konstitueret leder af Regional 
Specialtandpleje, og hun fortsæt-
ter som leder af Regional Special-
tandpleje i samarbejde med en 
ny ledende overtandlæge. Afde-
lingsledelsen kommer således til 
at bestå af Lene Sofia Sørensen 
og den nye ledende overtandlæge

- Tidligere er ledelsen af Regional 
Specialtandpleje blevet vareta-
get udelukkende af en ledende 
overtandlæge. Med den nye 
konstruktion styrker vi ledelsen 
i afdelingen, siger Thomas Balle 
Kristensen, hospitalsdirektør i HE 
Midt, om den nye konstruktion.

Rekrutteringen af en ledende 
overtandlæge kommer til at 
forløbe hen over sommeren med 
opslag af stillingen i løbet af 
juni og samtaler tidssat til efter 
sommerferien. Indtil en ledende 
overtandlæge er ansat, vil Lene 
Sofia Sørensen fortsat lede Regio-
nal Specialtandpleje.

- Jeg har været rigtig glad for at 
være konstitueret leder i Regional 
Specialtandpleje, og jeg er glad 
for, at jeg med den nye konstruk-
tion af ledelsen i afdelingen også 
fremadrettet skal være med til at 
lede og sætte retningen for afde-
lingen, siger Lene Sofia Sørensen, 
som ud over ledelsen af Regional 
Specialtandpleje fortsætter som 
ledende bioanalytiker i Patologi, 
hvor hun udgør afdelingsledelsen 

sammen med ledende overlæge 
Steen Jensen. 

Regional Specialtandpleje er 
organisatorisk en del af HE Midt 
med base på RH Viborg. Afdelin-
gen dækker hele Region Midt-
jylland med specialtandpleje til 
patienter med svære fysiske og 
psykiske handikap. Afdelingen 
varetager alle former for tand-
behandling og har i alt 6 klinik-
enheder fordelt over et større 
geografisk område.

https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/
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Stor velvilje blandt sundhedspersonalet under COVID-19  
Kirsten Marianne Madsen er stolt 
over at bo i et land, hvor der 
er så stor velvilje blandt sund-
hedspersonale til at "skifte spor" 
for en stund. Til daglig er hun 
bioanalytiker i Fertilitetsklinikken, 
men under corona-krisen har hun  
måttet sadle om på arbejdet. 

Kirstens arbejdsdage har været 
meget anderledes end normalt 
under COVID-19. I klinikken blev 
der en ufrivillig stilstand, men 
den blev brugt på at blive oplært 

i andre opgaver, så personalet 
kunne træde til og hjælpe andre 
steder med corona-relaterede 
opgaver.
- Vi har været rigtig glade for at 
kunne gøre os nyttige. Vi bioana-
lytikere fra Fertilitetsklinikken fik 
en kort oplæring på blodprøve-

tagningsambulatoriet i Skive. Vo-
res chefer på Fertilitetsklinikken 
blev spurgt, om vi kunne afgive 
hjælp til at starte podestationen 
op i Viborg. Og selvfølgelig kunne 

og ville vi det. Derfor var tre af vi 
bioanalytikere på podestationen i 
Viborg den weekend, hvor hospi-
talets personale fik tilbud om at 
blive podet. Ugen efter var fire af 
os på arbejde på podestationen 
på Vinkelvej i Viborg, fortæl-
ler Kirsten Marianne Madsen og 
fortsætter:
- Det har været utroligt dejligt at 
kunne bidrage med sin arbejds-
kraft til at starte sådan noget 
nyt op. Der har været en meget 
positiv ånd i testteltene. Det var 
utrolig fascinerende at se, hvor 
hurtigt det lod sig gøre at sætte 
sådan en lejr op og instruere os i 
at udføre podninger på borgerne. 
Jeg føler mig meget stolt af at bo 
i et land, hvor det er muligt at få 
igangsat sådanne initiativer med 
sådan en hast, og hvor der er så 
stor velvilje blandt sundhedsper-
sonalet til at "skifte spor" for en 
stund og yde de bidrag, man kan.

Læs mere på hjemmesiden. 

Corona-intra drosler ned
Information om procedurer, ret-
ningslinjer og andet vedrørende 
COVID-19 skal fremover integre-
res i HE Midts vanlige informati-
onskanaler (eksempelvis e-Dok). 
Derfor vil det såkaldte corona-
intra på HE Midts intranet i den 
kommende tid blive kigget grun-
dig efter i sømmene, reduceret og 
siden formentlig nedlagt helt.
Corona-intra blev oprettet i 
forbindelse med forårets indsats 
omkring COVID-19. Her opstod 
akut behov for at viderebringe 
nyeste viden, opdaterede ret-
ningslinjer og svar på store og 
små spørgsmål om alt fra per-
sonaleforhold til regler for besø-
gende og værnemidler. Som en 
midlertidig løsning blev der derfor 

oprettet et område på intranettet 
til netop corona-informationer. 
I dag er covid-indsatsen aftaget, 
og hospitalerne er på vej mod 
normal drift. Samtidig er de na-
tionale retningslinjer vedrørende 
COVID-19 blevet integreret i de 
regionale retningslinjer og e-Dok 
dokumenter på linje med øvrige 
retningslinjer. Dermed mindskes 
også behovet for corona-intra. 
For at undgå, at samme infor-
mationer ligger både på intra 
og i eksempelvis e-Dok samt 
undgå forvirring og forældelse 
af indlæggene, vil omfanget af 
corona-intra derfor blive reduce-
ret i den kommende tid. Således 
er eksempelvis alle Sundheds-Its 
corona-relaterede vejledninger 

allerede flyttet sammen med 
Sundheds-Its øvrige vejledninger.

https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/stor-velvilje-blandt-sundhedspersonalet-under-covid-19/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/klinik/coronavirus/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/klinik/coronavirus/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/it-og-web/sundheds-it/vejledninger/
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Sundhedsfagligt Symposium den 12. november
Sundhedsfagligt Symposium er en 
inspirerende og sundhedsfaglig 
dag, med deltagere fra både HE 
Midts afdelinger og centre samt 
primærsektoren og andre samar-
bejdspartnere. Dagen finder i år 
sted torsdag den 12. november.
Som noget nyt vil Sundhedsfag-
ligt symposium i år sende live fra 

RH Hammel, RH Silkeborg og RH 
Viborg. Det sker med et ønske 
om, at så mange klinikere som 
muligt, kan deltage i symposiet 
på HE Midt. Gennem det virtuelle 
rum får du mulighed for at se og 
høre alle oplæg på dagen. Derud-
over kan man som oplægsholder 

holde sit oplæg lokalt og streame 
det ud til resten af HEM.

Vi vil opfordre alle til allerede nu 
at tage stilling til:

• Hvad kan jeres afdeling bi-
drage med til Sundhedsfagligt 
Symposium? 

• Hvilke faglige ting optager 
jer?

• Har I haft et tiltag, et projekt, 
eller blot en god ide, som 
andre kan have gavn af at 
høre om?

Informationer om Sundhedsfag-
ligt Symposium samt om tilmel-
ding af posters og mundtlige 
indlæg, finder du på intranettet. 

Opstregning af parkeringspladser i P3 på RH Viborg
Vær opmærksom på: Parkerings-
pladserne i parkeringskælde-
ren P3 på RH Viborg skal have 
foretaget ny opstregning, da de 
gamle streger mellem pladserne 
er slidte og svære at se. Derfor 
bliver en række af personalets 
parkeringspladser spærret af i de 
dage, hvor opstregningen finder 
sted.

Opstregningen af parkerings-
pladser i parkeringskælderen P3 
foregår i flere etaper – et plan ad 
gangen (undtagen det øverste 
dæk foran indgang F). På den 

måde er alle pladser ikke spærret 
af på samme tid.
 Arbejdet med at lave nye streger 
er begyndt og fortsætter de kom-
mende to tirsdage:

• Tirsdag den 16. juni
• Tirsdag den 23. juni
 Det er muligt at finde alternativ 
parkering de dage på RH Viborgs 
midlertidige parkeringspladser på 
Brøndumsvej.

http://www.hemidt.intranet.rm.dk/personale/uddannelse-kompetenceudvikling/uddannelse/sundhedsfagligt-symposium/

