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HE Midt fejrede Danmarks bedste medarbejdere
Flagene blev hejst, bannere 
hængt op og chokolade delt ud, 
da HE Midt i den forgangne uge 
kunne fejre en række topplace-
ringer i forbindelse med Dagens 
Medicins kåring af landets bedste 
hospitaler og subspecialer. 

Kåringen placerede RH Viborg 
som Danmarks bedste mellem-
store hospital, mens RH Silkeborg 
blev nummer to i kategorien Dan-
marks bedste mindre hospital. 

Samtidig løb HE Midt med hele 
otte førstepladser inden for de 
enkelte subspecialer/behandlin-
ger.

Så flotte resultater er kun muligt 
med en dedikeret og vedholdende 
indsats fra alle medarbejdere, 
konstaterede hospitalsledelsen 
i en lykønskningsmail til alle HE 
Midts medarbejdere. 

- Vi ved, at det er hele vejen 
rundt - på RH Viborg, RH Silke-
borg, RH Hammel, RH Skive og 
RH Lemvig -  at der hver dag 
gøres den indsats for patienter, 
pårørende og den faglige kvalitet. 
Det er det, der også i år resul-
terer i flotte kåringer og tilfreds-
hedsmålinger, lød hospitalsledel-
sens konklusion. 

Tidligere år er kåringerne på HE 
Midt blevet markeret med sam-
ling, skåltaler og fælles fest. Men 
dels er konceptet for Danmarks 
bedste-konkurrencen blevet 
justeret, så der ikke længere er 
tale om formel overrækkelse af 

præmier, og dels sætter coronaen 
selvsagt begrænsninger for fest-
lighederne. Derfor blev resulta-
terne i år i stedet markeret med 
chokolade til samtlige medarbej-
dere, studerende og frivillige på 
hele hospitalsenheden. 

Læs mere om kåringerne på næ-
ste side.

https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2021/sod-hilsen-til-danmarks-bedste-medarbejdere/
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2021/sod-hilsen-til-danmarks-bedste-medarbejdere/
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2 topplaceringer og 8 delpriser til HE Midt
HE Midt var med helt i top, da 
Dagens Medicin 19. februar of-
fentliggjorde årets kåringer af 
Danmarks bedste hospitaler og 
subspecialer/behandlinger. 

RH Viborg løb i år med prisen 
som Danmarks bedste mellem-
store hospital, mens RH Silkeborg 
blev nummer to i kategorien Dan-
marks bedste mindre hospital. 
Samtidig vandt HE Midt hele 
otte delpriser inden for de en-
kelte subspecialer/behandlinger. 
Således kan HE Midt nu kalde sig 
Danmarks bedste til voksendia-
betes, børnediabetes, hjertesvigt, 
palliativ behandling, KOL, ledde-
gigt, knæ-alloplastik og blødende 
mavesår. 

- Det er simpelthen så flot! At 
hospitalerne i HE Midt arbejder 
bedst inden for så mange be-
handlinger, er jo helt unikt. Det 
er vi – trods vores midtjyske 
beliggenhed – utroligt stolte over, 
sagde Thomas Balle Kristensen i 
forbindelse med offentliggørelsen. 
Og samme melding kom fra regi-
onsrådsformand Anders Kühnau:
- Det er meget imponerende, at 
hospitalerne i Viborg og Silkeborg 
kan holde så højt et niveau. Det 
fortæller om meget engagerede 
og dygtige medarbejdere, og 
samtidig viser det, at patienterne 
kan regne med behandling af 
højeste kvalitet på regionshospi-
talerne i Region Midtjylland.

Fra de enkelte delvindere lyder 
forklaringen på de flotte resul-
tater samstemmende, at det er 
resultatet af en god holdindsats 
og tværfagligt samarbejde. 
Alle kåringerne bygger primært 
på data fra de kliniske kvalitets-

databaser fra hovedsagligt 2019 
samt på patienternes tilfredshed 
målt ved seneste LUP-undersø-
gelse. 

Læs hele nyheden om HE Midts 
placeringer i Dagens Medicins op-
gørelse på hjemmesiden, hvor du 
også finder links til omtale af de 
enkelte delplaceringer og billeder 
fra den 19. februar. Du kan også 
læse om og se billeder fra den 
coronavenlige fejring og uddeling 
af chokolade til alle medarbejdere 
i en særskilt nyhed på hjemme-
siden.

It-løsning hjælper rygmarvsskadede patienter i rehabiliteringsforløb
Patienter med rygmarvsskade kan 
have påvirkning af det autonome 
nervesystem. De kan opleve et 
meget svingende blodtryk eller 
have kraftige stigninger og fald 
i pulsen i forbindelse med for 
eksempel træninger, forflytnin-
ger, indtag af mad og toiletbesøg. 
Derfor får alle ny-indlagte og 
visse ambulante patienter på VCR 
foretaget en døgnblodtryksmå-
ling.

Hidtil er døgnblodtryksmålingen 
udfyldt i en dagbog på papir, 
men der er meget stor forskel 
på, hvordan patienterne udfylder 
dagbogen.
For at gøre døgnblodtryksmå-
lingen mere ensartet og enkel, 
har to ingeniørstuderende der-
for udviklet en tablet, som giver 
mulighed for med få klik på en 
interaktiv skærm at rapportere, 
hvilke aktiviteter patienten laver i 
løbet af et helt døgn.
Både patienter og personale er 
godt tilfredse med den nye løs-
ning, der forventes at bidrage til 
at kunne individualisere rehabili-
teringsforløbene i højere grad.
Læs på hjemmesiden, hvordan 
døgnblodtryksmålingen er en ud-
fordring på VCR og om, hvordan 

tablet-løsningen kan gøre regi-
streringerne lettere. 

I et samarbejde mellem 
Ingeniørskolen, Aarhus Uni-
versitet og Vestdansk Center 
for Rygmarvsskade har to 
ingeniørstuderende - Jose-
fine Rosenskjold Madsen og 
Anders Rosengaard - sam-
men med fysioterapeut Jør-
gen Vibjerg, overlæge Rikke 
Middelhede Hansen samt 
vejleder og forskningsover-
læge Helge Kasch arbejdet 
på at gøre kvaliteten af 
24-timers døgnblodtryksmå-
linger endnu bedre.

https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2021/hospitalerne-i-viborg-og-silkeborg-er-blandt-danmarks-bedste/
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2021/sod-hilsen-til-danmarks-bedste-medarbejdere/
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2021/sod-hilsen-til-danmarks-bedste-medarbejdere/
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2021/it-losning-hjalper-rygmarvsskadede-patienter-i-rehabiliteringsforlob/
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Hurtigere vurdering af de lette akutpatienter
På Akutafdelingen på RH Viborg 
ligger de mindst syge patienter 
for længe. Akutafsnit 1 har som 
prøvehandling dedikeret en læge 
og en sygeplejerske til akutvurde-
ring af patienterne, som oplever 
kortere ventetid og hurtigere 
afklaring.

Over to uger sidste efterår og 
igen lige op til jul har prøve-
handlinger på Akutafsnit 1 haft 
til hensigt at få de mindst syge 
patienter hurtigere igennem 
undersøgelser og behandling, så 
de ikke ligger og optager unødig 
plads på afsnittet.

Prøvehandlingerne er foregået i 
dagvagterne, hvor lægevagtens 
to lokaler er blevet benyttet til 
at modtage de dagligt visiterede 
5-10 patienter. De første erfarin-
ger viser, at 2/3 af patienterne 
kan udskrives samme dag, mens 
kun 1/3 behøver indlæggelse.
- Vi oplever mange henvendelser 
til indlæggelse fra praktiserende 
læger. I en del tilfælde er en 
hurtig vurdering nok til at vi kan 
sende patienterne hjem eller vi-
dere til den rette behandling. Den 
hurtige akutvurdering med en 
læge og en sygeplejerske dedike-
ret til opgaven skal afhjælpe fla-
skehalsproblemer med den store 
mængde henvisninger af såkaldt 
lette akutpatienter, forklarer Tho-
mas Nielsen, som er overlæge på 
Akutafsnit 1.
Akutvurderingssporet på Akutaf-
snit 1 kører gennem hospitalsvi-
sitationen, og i den første prø-
vehandling har der været ekstra 

personale koblet til i form af en 
læge og en sygeplejerske fra 
modtagegangen.
- Med den hurtige indsats til 
denne patientgruppe undgår vi 
efterfølgende unødvendige ind-
læggelser. Ved at benytte læge-
vagtens lokaler, som ellers står 
tomme i dagtimerne, kan vi gen-
nemføre de nødvendige undersø-
gelser på meget kortere tid, og 
patienten kan ofte komme hjem 
igen efter få timer, i stedet for 
at blive indlagt natten over, som 
er den normale procedure, siger 
Pernille Rold Nedergaard, som er 
sygeplejerske på Akutafsnit 1.
De hurtigere vurderinger af de 
lette akutpatienter på Akutaf-
snit 1 har vist så gode resultater 
og så stor patienttilfredshed, at 
akutvurderingssporet bliver gjort 
permanent 1. marts.

Læs mere på hjemmesiden om 
det nye akutvurderingsspor.

Patienters adgang til at se mere om, hvem der har slået op i deres journal, er udsat
Fra 24. januar 2021 skulle patien-
terne have fået mulighed for at 
se navn, titel og afdeling på alle, 
som har slået op i deres journal i 
MidtEPJ. Denne ændring på 
Sundhed.dk er udsat indtil videre.
I dag kan borgere via MinLog 
på Sundhed.dk se, hvem der for 
eksempel har slået op i Sund-
hedsjournalen og FMK. Som led 
i en aftale mellem regeringen og 
regionerne skal borgerne kunne 
se flere oplysninger i MinLog om 
hospitalsansattes opslag i for 
eksempel MidtEPJ. Ændringen 
skulle være trådt i kraft i Region 
Midtjylland fra 24. januar 2021. 
Den lovændring, som skulle give 
borgerne mere gennemsigtighed, 
er endnu ikke vedtaget. Derfor er 
ændringen udsat indtil videre.

Det er kun lovligt at slå en 
patient op i MidtEPJ, hvis man 
som ansat deltager i patientens 
aktuelle behandling. Se Opslag i 
patientjournaler og andre elek-
troniske patientsystemer, regional 
retningslinje i e-Dok.

Det er fortsat uvist, hvornår 
lovgivningen om øget synlighed 
vedtages. 

https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/
https://e-dok.rm.dk/edok/admin/GUI.nsf/Desktop.html?Open
https://e-dok.rm.dk/edok/admin/GUI.nsf/Desktop.html?Open
https://e-dok.rm.dk/edok/admin/GUI.nsf/Desktop.html?Open
https://e-dok.rm.dk/edok/admin/GUI.nsf/Desktop.html?Open
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Bedre rammer om nyrepatienter er på vej
Lyse, moderne og ikke mindst 
langt mere rummelige lokaler. Det 
bliver nogle af gevinsterne, når 
Dialyse og Klinik for Nyresygdom-
me i løbet af foråret rykker i nye 
rammer på RH Viborgs etage 4. 
Her er håndværkere i skrivende 
stund i fuld gang, så godt 1000 
kvadratmeter og 22 dialyseplad-
ser kan stå klar til ibrugtagning i 
maj.

Dermed er det såkaldte Delpro-
jekt 3 (DP3) i det omfattende 

kvalitetsfondsbyggeri, der også 
tæller det nye akutcenter, godt i 
gang, og det glæder projektchef 
Jeppe Juul Hansen:

- Vi valgte at sætte projektet 
lidt i bero, mens vi byggede det 
nye akutcenter, men nu har vi et 
godt overblik over de midler, der 
er til rådighed og glæder os til 
at komme i gang. Og vi ved, at 
de berørte afdelinger glæder sig 
mindst lige så meget, siger Jeppe 
Juul Hansen.  

Læs mere om de øvrige projekter 
under Delprojekt 3 på hjemme-
siden.

Søg om 100.000 kr. til sundhedsinnovation 

Har du fået en fantastisk idé 
til sundhedsinnovation, så søg 
om mikrofinansiering på op til 
100.000 kr. fra Sundhedsinnovati-
onspuljen 2021.
Har du fingeren på pulsen i sund-
hedssektoren og tænker, at noget 
eksisterende kunne gøres smar-
tere og bedre? 
Eller har du helt nye idéer til 
sundhedsinnovation, som ikke har 
været prøvet før?
Det kan være alt fra digitalisering 
og ny teknologi, over bedre liv for 
ældre, til projekter om samspillet 
mellem kultur og sundhed.
Så skal du læse videre her. 

Hvad gives der støtte til?
Der gives tilskud til udvikling af 
nye produkter, arbejdsformer og 
værktøjer, som har til formål at 
forbedre den generelle sundhed i 
Region Midtjylland, Danmark og 
internationalt. Projekterne skal 
støtte op om FNs verdensmål og 

skabe værdi for samfundet. Yder-
mere skal projektet ligge inden 
for rammerne af den regionale 
udviklingsstrategi. Tilskud kan sø-
ges af alle ansatte på hospitaler, 
stabe og interne enheder i Region 

Midtjylland. Ansøgninger må me-
get gerne være i samarbejde med 
eksterne samarbejdspartnere 
eller virksomheder. 

Læs mere på Regional Udviklings 
hjemmeside. 

Se også det nye magasin om 
sundhedsinnovation i Region 
Midtjylland.

Projekter i HE Midt, som er støttet af Sundhedsinnovationspuljen

• Whack-a-mole – virtuel reality neurorehabilitering (Hammel Neuro-

center)

• TELEFISK - udvikling af webbaseret telerehabiliteringsprogram til 

personer med afasi (Hammel Neurocenter)

• Styrk det nye liv - den virtuelle tilgang (Kvindesygdomme og Føds-

ler)

• 3D CT trakea anatomi (Center for Planlagt Kirurgi)

• NUTRISOUND - et rehabiliterende miljø i spisesituationer  

(Hammel Neurocenter)

• Projekt Udgående Dysfagi-team – tilbud om specialiseret indsats 

i tidsafgrænsede træningsforløb for borgere med moderat til svær 

dysfagi (Hammel Neurocenter)

• Pilotprojekt om musikterapi til behandling af komplekse kroniske 

smerter hos voksne (Center for Planlagt Kirurgi

• Udvikling af telerehabiliteringsprogram til patienter med atrieflimren 

(Hjertesygdomme, RH Viborg) 

https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2021/bedre-rammer-om-nyrepatienter-er-pa-vej/
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2021/bedre-rammer-om-nyrepatienter-er-pa-vej/
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2021/bedre-rammer-om-nyrepatienter-er-pa-vej/
https://www.rm.dk/regional-udvikling/baredygtige-sundhedslosninger/sundhedsinnovationspuljen/
https://www.rm.dk/regional-udvikling/baredygtige-sundhedslosninger/sundhedsinnovationspuljen/
http://regionaludvikling.intranet.rm.dk/nyheder/nyt-magasin-sundhedsinnovation-i-region-midtjylland/
http://regionaludvikling.intranet.rm.dk/nyheder/nyt-magasin-sundhedsinnovation-i-region-midtjylland/
http://regionaludvikling.intranet.rm.dk/nyheder/nyt-magasin-sundhedsinnovation-i-region-midtjylland/

