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Silkeborg er Danmarks bedste til hjertesvigt
Regionshospitalet Silkeborg 
er Danmarks bedste til 
behandling af hjertesvigt. 
Det fremgår af omtale og 
opgørelse i Dagens Medicin, 
og den placering glæder 
specialeansvarlig overlæge 
Lars Frost.

- Det er rigtig flot og virkelig 
godt gået af vores dygtige og 
engagerede medarbejdere. Der 
er tale om en holdindsats, hvor 
læger, specialistsygeplejersker, 
sekretariat, terapeuter og alle 
andre tilsammen gør en stor 
forskel for vores alvorligt syge 
patienter, fortæller Lars Frost.

Behandlingen af hjertesvigt 
består af en hel pakke af 
ydelser som blandt andet 
medicinsk behandling, fysioterapi 
og undervisning i medicin, 
sygdomsforståelse og fysisk 
træning. Og kvaliteten af

 behandlingen kan have stor 
betydning for patienternes liv og 
overlevelse.

Dagens Medicin har de seneste 
år ændret på konceptet for 
»Danmarks bedste«, og det 
betyder blandt andet, at 
nyhederne om ranglisterne inden 
for de enkelte specialer bliver 
dryppet ud hen over en længere 
periode, ligesom der ikke længere 
er tale om større arrangementer 
med formel prisoverrækkelse, når 
de bedste hospitaler i sidste ende 
kåres. 

Men det gør ikke stoltheden over 
at vinde mindre, fastslår Lars 
Frost.

- Det er virkelig godt gået af 
hele holdet. De er super dygtige 
og gør hver dag en stor indsats 
for hospitalet og en kæmpe 
forskel for de enkelte patienter. 
Placeringen her viser helt

tydeligt, at vi trods det seneste 
års udfordringer stadig leverer 
helt fantastisk, siger den 
specialeansvarlige overlæge.

Læs mere på hjemmesiden 
eller se opslag og de mange 
begejstrede hilsner på RH 
Silkeborgs Facebook-side.

https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2021/silkeborg-er-danmarks-bedste-til-hjertesvigt/
https://www.facebook.com/RegionshospitaletSilkeborg/posts/3730292480350131
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Fertilitetsforsker 
vinder ph.d.-pris
Ph.d.- studerende Thor Haahr, 
som forsker ved Fertilitets-
klinikken på RH Skive, vandt i 
fredags AU Healths ph.d.-pris.

Han deler det eftertragtede Fogh-
Nielsen-legat på 125.000 kroner 
med to andre Fogh-Nielsen-
kandidater. Legatet gives til unge 
forskere, der bedriver frem-
ragende forskning og samtidig er 
gode til at formidle den. 

Thor løb med legatets hovedsum 
på 75.000 kroner. Han forsker i 
skadelige bakteriers betydning for 
infertilitet hos kvinder.
 

Legatet skal bruges til forsknings-
formål og er tænkt som projekt-
støtte til nye undersøgelser, der 

bygger videre på forskningsresul-
tater opnået under ph.d.-studiet.
Læs mere på intranettet.

Stor tilfredshed med røntgenundersøgelser og skanninger på HE Midt 
Patienter oplever generelt en 
stor tilfredshed, når de får 
foretaget røntgenundersøgel-
ser og skanninger på HE Midts 
fire hospitaler. Det viser en 
ny tilfredshedsundersøgelse, 
der er foretaget om røntgen-
undersøgelser og skanninger. 

I efteråret blev  der gennemført 
en patienttilfredsheds-
undersøgelse i Røntgen og 
Skanning på RH Viborg og RH 
Silkeborg. Undersøgelsen er 

en pendant til den nationale 
patienttilfredshedsundersøgelse 
(LUP), der ikke dækker området 
røntgen og skanning. 

- Generelt viser undersøgelsen, at 
de ansatte i Røntgen og Skanning 
på Hospitalsenhed Midt gør det 
rigtig godt, så det er vi naturligvis 
rigtig glade for. Vi er også 
glade for, at mange patienter 
har taget sig tid til at svare på 
undersøgelsen, og vi er glade for 
det setup, vi har fået etableret 

for undersøgelsen. Flere patienter 
giver udtryk for, at de sætter 
pris på den varme og omsorg, de 
bliver mødt med, når de bliver 
undersøgt hos os. Det er et flot 
skulderklap til de ansatte, og 
noget de kan være stolte af, siger 
kvalitetskoordinatorerne Inge 
Løvig Pedersen og Annette Meyer 
Balle fra Røntgen og Skanning 
på henholdsvis RH Viborg og RH 
Silkeborg. De har været med 
til at udvikle og gennemføre 
undersøgelsen. 

Undersøgelsen i Silkeborg/ 
Hammel er sendt til i alt 588 
patienter, og af dem har 39 
procent valgt at svare på 
undersøgelsen, mens den er 
sendt til 319 patienter, der har 
været til undersøgelse i Viborg 
og Skive, og heraf har 41 procent 
svaret på spørgeskemaet. 

Se yderligere info om 
undersøgelsen på intra. 

http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2021/fertilitetsforsker-vinder-phd-pris/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2020/rontgen-afdelinger-far-bedre-indblik-i-patienternes-tilfredshed/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2020/rontgen-afdelinger-far-bedre-indblik-i-patienternes-tilfredshed/
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Region Midtjylland inviterer alle til at give input til udviklingsplan

Hvordan skal RH Silkeborg se 
ud i fremtiden? Det spørgsmål 
beder regionen nu om hjælp 
til at svare på. Borgere, med-
arbejdere og alle andre inte-
resserede kan blandt andet 
give deres input til en ny ud-
viklingsplan for hospitalet via 
en række virtuelle dialogmø-
der, ligesom der inden længe 
åbnes for muligheden for at 
sende digitale postkort med 
skriftligt input til arbejdet.

- Vi samarbejder tæt om udvik-
lingsplanen med de praktiserende 
læger og med Silkeborg Kom-
mune. Herudover har vi brug 
for alle input – store som små. 
Det vil give os en god fornem-
melse af, hvad borgerne og andre 
ønsker og forventer af hospitalet i 
fremtiden. Og alle input vil indgå i 
det videre arbejde med en ny ud-

viklingsplan for hospitalet, siger 
koncerndirektør Anders Kjærulff.

Arbejdet med den nye udviklings-
plan blev skudt i gang i efteråret, 
og siden er to arbejdsgrupper 
med repræsentanter for blandt 
andet hospitalet, Silkeborg Kom-
mune, de praktiserende læger og 
andre samarbejdspartnere flere 
gange mødtes for at drøfte udfor-
dringer, muligheder og ønsker til 
fremtidens hospital i Silkeborg. 
Og nu er ambitionen så at sup-
plere dét arbejde med en række 
input fra borgerne, medarbejdere 
og andre interesserede.

- COVID-19 har givet lidt ben-
spænd i forhold til de oprindelige 
planer, men det er vigtigt for os, 
at den nye udviklingsplan bliver 
skabt i dialog mellem hospitalets 
mange brugere og samarbejds-

partnere. Derfor har vi valgt at 
holde fast i planen om dialogmø-
der - men nu i en online-baseret 
form, fortæller koncerndirektør 
Ole Thomsen.

En del af de videomøderne har 
allerede været afholdt, men du 
kan stadig nå at tilmelde dig de 
sidste møder via hjemmesiden 
plansilkeborg.hemidt.dk. Fra midt 
i februar og frem til påske kan du 
desuden sende input til udvik-
lingsplanen via et digitalt postkort 
fra hjemmesiden, ligesom der i 
løbet af foråret lægges op til en 
større spørgeskemaundersøgelse 
om hospitalet i Silkeborg. Ambi-
tionen er fortsat at kunne holde 
et fysisk borgermøde i Silkeborg 
i løbet af foråret, hvis COVID-19 
tillader det. 

Læs mere på hjemmesiden.

RH Viborgs brystkræftscreening i Holstebro flytter 
Kvinder, der har en tid til scree-
ning for brystkræft i Holstebro, 
skal fra torsdag den 28. januar 
møde op i Center for Sundhed på 
Stationsvej i Holstebro. Bryst-
kræftscreeningen, der hører un-
der RH Viborg, er nemlig flyttet til 
Holstebros nye sundhedshus og 
er dermed den første enhed, der 
flytter fra RH Holstebro. 

Brystkræftscreeningen i Holste-
bro er en lille enhed, der består 
af fire ansatte. Men det er en 
enhed, der foretager rigtig mange 
undersøgelser om året. 

Udflytningen fra regionshospita-
let sker samtidig med, at der er 
opsat en ny maskine til screening 
i de nye lokaler. 

Den gamle mammomat, som 
maskinen kaldes, har på 13 år 
klaret cirka 700.000 billeder. 
Kvinderne får taget fire billeder 
til screeningen, og det vil sige, at 
den enkelte screeningsassistent 
gennem årene har taget cirka 
175.000 billeder af bryster.

Læs mere om flytningen på intra. 

www.plansilkeborg.hemidt.dk
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2021/region-midtjylland-inviterer-borgerne-til-at-komme-med-ideer-til-udviklingen-af-regionshospitalet-silkeborg/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2021/brystkraftscreeningen-i-holstebro-flytter-til-sundhedshuset/ 
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Ny oversygeplejerske til Børn og Unge på RH Viborg
Ann Herling bliver ny over-
sygeplejerske på Børn og 
Unge fra 1. april. Hun kommer 
fra en stilling som oversyge-
plejerske i COVID – Test og 
Vaccination, hvor hun siden 
september 2020 har stået i 
spidsen for HE Midts testakti-
viteter og siden slutningen af 
2020 desuden også for hospi-
talsenhedens vaccinationer.

- Jeg glæder mig rigtig meget til 
at blive en del af Børn og Unge. 
Jeg har altid set afdelingen som 
en afdeling med høj faglighed 
og med en medarbejdergruppe, 
som virkelig brænder for deres 
felt. Særligt glæder jeg mig til at 
arbejde i det tværfaglige miljø og 
til at være med til at give børn og 
forældre det bedst mulige be-
handlingsforløb, siger Ann Her-
ling.

Den kommende oversygeplejer-
ske på Børn og Unge har gen-
nem sit mangeårige virke på HE 
Midt samarbejdet med Børn og 
Unge i flere sammenhænge. Som 

intensiv sygeplejerske var hun en 
del af den gruppe, som passede 
de dårlige børn, og som afde-
lingssygeplejerske i Dagkirurgien 
hos Operation og Intensiv var 
det hendes job at sikre de bed-
ste patientforløb for børnene og 
deres familier. Hun ser frem til at 
få fyldt meget mere faglig viden 
om børn og unge i sin rygsæk 
og glæder sig til være med til at 
skabe trivsel og gode resultater i 
Børn og Unge.

- Nogle af de oplevelser, jeg fik 
sammen med børnene og deres 
familier på intensiv, står stadig 
meget stærkt og klart for mig. 
Jeg glæder mig til at dygtiggøre 
mig inden for dette kliniske felt, 
så jeg kan være en god faglig 
sparringspartner for mine med-
arbejdere og den gruppe, jeg nu 
bliver en del af, siger Ann Herling.

Læs mere om ansættelsen af den 
nye oversygeplejerske i Børn og 
Unge på hjemmesiden.

RH Silkeborgs forhal er blevet renoveret
Nye møbler, trælameller på 
væggene og bedre sammen-
hæng mellem indgange og 
caféområde. Det er nogle af 
de synlige gevinster, efter at 
Byggeri og Projekt har reno-
veret forhal og caféområde på 
RH Silkeborg.
 
Sidste år blev forhallens tag re-
noveret og belysningen ændret, 
og nu er også forhallens visuelle 
udtryk blevet bragt lidt mere up 
to date. På væggene er der nu 
monteret enkle egetræs-lameller, 
som ud over at være dekorative 
og forbinde forhal og caféområde 

også giver bedre mulighed for at 
udstille diplomer og priser og der-
med blandt andet fremhæve RH 
Silkeborg som »Danmarks bedste 
mindre hospital«. Trælamellerne 
beklæder også informations-
skranken og en ny plantekumme, 
som ud over at skabe et pænt og 
grønt miljø også har til formål at 
skærme lidt for de hjælpemidler, 
som er placeret i forhallen.
 
De nye møbler er valgt med fokus 
på både udtryk, god hygiejne 
og mulighed for siddeplads med 
afstand til andre patienter. Læs mere på intra og se flere 

billeder på næste side.

https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2021/ny-oversygeplejerske-til-born-og-unge-pa-regionshospitalet-viborg/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2021/ansigtsloftning-til-rh-silkeborgs-forhal/
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HE Midt er i mål med digitale patientvejledninger
Siden efteråret 2017 har alle 
afdelinger og centre arbejdet 
med at omlægge de velkendte 
fysiske patientpjecer til digi-
tale vejledninger på hospitals-
enhedmidt.dk. 

Sidste afdeling er netop blevet 
færdig, og dermed er HE Midt i 
mål med arbejdet, som andre 
hospitaler i Region Midtjylland 
også har taget op. De godt 1.100 
vejledninger har i snit mere end 
60.000 besøg om måneden. Næ-
ste skridt er mere foto, video og 
animation i vejledningerne.

Hospitalsledelsen og afdelings- og 
centerledelser på HE Midt beslut-
tede at digitalisere patientvejled-
ningerne, fordi borgernes adfærd 
er digital. 9 ud af 10 voksne 
borgere går på nettet via telefo-
nen, og de fleste er vant til at få 
informationer, kunne finde svar 
eller have mulighed for at lave 
handling via telefonen.

Besøgstal på vejledningerne i HE 
Midt fra 4. kvartal 2020 bekræf-
ter, at borgerne er digitale. De 
har i alt haft over 230.000 besøg 
af mere end 176.000 borgere. 
Omtrent 70 procent af besøgene 
er kommet via søgemaskiner, 
mens de resterende 30 procent 
er kommet via link i indkaldelses-
brev eller udlevering af kortlink 
direkte til patienten. 62 procent 
af borgerne er kommet ind via 
deres telefon, 6 procent via tablet 
og 32 procent via computer.

- Det er meget flotte tal, som vi 
alle kan være stolte over. Alle de 
medarbejdere, der har arbejdet 
hårdt med omlægning og im-
plemtentering lokalt, fortjener 
stor ros. Det er deres fortjeneste, 
at vi nu kan fremvise disse flotte 
tal og yde borgerne den service 
at tilgå vores vejledninger digi-
talt, udtaler Kian Mejdal, der er 
patientinformationsredaktør.

Læs mere i nyheden på intra.

Billeder fra den nyrenoverede forhal på RH Silkeborg

http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2021/he-midt-er-i-mal-med-digitale-patientvejledninger/

