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Patienter og fødende roser personalet på HE Midt
Patienter, der behandles i 
planlagte forløb placerer HE 
Midt højt på tilfredsheds-
skalaen sammenlignet med 
landsgennemsnittet, mens de 
nybagte mødre også kvitterer 
for gode forløb og imødekom-
mende og venligt personale. 

Den Landsdækkende Undersøgel-
se af Patientoplevelser (LUP) har 
netop offentliggjort resultaterne 
af deres spørgeskemaundersøgel-
ser, hvor HE Midts hospitalerne i 
Viborg, Silkeborg og Skive ude-
mærker sig i forhold til landsgen-
nemsnittet. 

Særligt patienter, der behandles 
i et planlagt forløb – enten under 
indlæggelse eller ambulant – er

tilfredse med deres behandling på 
HE Midt. Faktisk placerer patien-
ternes svar HE Midt på eller over 
landsgennemsnittet på samtlige 
parametre i undersøgelsen, hvor 

97 procent af patienterne er 
tilfredse med deres pleje, og 98 
procent finder personalet både 
venlige og imødekommende. 

- De flotte resultater kan i høj 
tilskrives vores dygtige medar-
bejdere, som hver dag yder en 
kæmpe stor indsats for at give 
patienter og fødende den bedste 
behandling og de bedst mulige 
forløb, siger hospitalsdirektør 
Thomas Balle Kristensen på 
vegne af hospitalsledelsen. 

Læs mere om HE Midts resultater 
i LUP her. 

https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2021/patienter-og-fodende-roser-personalet-pa-hospitalsenhed-midt/
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2021/patienter-og-fodende-roser-personalet-pa-hospitalsenhed-midt/
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Helhedsplan skal skabe overblik over kommende 
renoveringer, ombygninger og rokader
Det er med at holde tungen 
lige i munden, hvis man øn-
sker et overblik over, hvor alle 
afdelinger ligger – og hvilke 
der eventuelt skal renoveres, 
ombygges eller flyttes – på HE 
Midts matrikler. Men faktisk 
findes der en helhedsplan til 
formålet, og den nyligt op-
daterede udgave er netop 
blevet præsenteret for hospi-
talsledelsen af de 4 matrikler 
i Viborg, Silkeborg, Skive og 
Hammel. 

Byggeri og Projekt har gennem-
gået hver eneste martikel fra 
ende til anden – hvem bor hvor, 
hvem skal flytte, og hvor er der 
behov for renovering? Det er 

der kommet en helhedsplan ud 
af, der både skal fungere som 
en arealoversigt og en oversigt 
for igangværende og vedtagne 
projekterne i forhold til tidsplan 
og økonomi.

Udover at skabe overblik over 
placeringer og igangværende 
ombygninger, flytninger og reno-
veringer skal helhedsplanen være 
et hjælpeværktøj til hospitalsle-
delsen i forhold til, hvor behovet 
for ombygning eller renovering er 
størst. 

De enkelte afdelinger kan ikke 
slå op i helhedsplanen for at se, 
hvor på prioritetslisten de ligger, 
når det kommer til renovering, 

mens finansieringen af de forskel-
lige tiltag i helhedsplanen i stort 
omfang også afventer regionens 
investeringsplan. 

Læs mere om helhedsplanen her. 

HE Midt og Viborg Kommune indgår samarbejde om animation i patientinformation
En fælles animationsstrategi 
skal få mere animation ind 
i informationen til patienter 
og pårørende. Målet er mere 
selvhjulpne borgere. HE Midt 
og Viborg Kommune står bag 
animationsstrategien og har 
netop indgået samarbejde 
med Novo Nordisk som spon-
sor.

Forskning viser, at det er lettere 
for borgere at forstå og bruge 
animerede videofilm end informa-
tion på skrift. Derfor skal den
nye animationsstrategi bidrage til 
at få mere animeret indhold ind i 

patientinformation på hjemmesi-
der og sociale medier hos Viborg 
Kommune og HE Midt.

Forventningen er, at der kom-
mer cirka 10 animationsprojekter 
ud af samarbejdet i første fase, 
som løber til udgangen af 2021, 
særligt målrettet for eksempel 
kroniske patienter og patienter 
med akutte eller meget kompri-
merede behandlingsforløb. Fem 
af de 10 projekter vil være inden 
for sygdomsområder, hvor Novo 
Nordisk også kommunikerer bredt 
til borgere, herunder eksempelvis 
diabetes og hjerte-kar-sygdom.

HE Midt har gennem de sene-
ste år omdannet de traditionelle 
patientpjecer til digital og mere 
pædagogisk information på hjem-
mesider. Derfor er hospitalet klar 
til næste skridt: Som første ho-
spital i Danmark, der systematisk 
tilbyder animation, når patienter 

har svært ved at klare sig med 
skriftlig information.
 
- Undersøgelser viser, at det især 
er borgere med lav indkomst og 
ældre, der har svært ved at forstå 
den skriftlige information. Det gi-
ver et dårligere helbredsmæssigt 
resultat efter sygdom og behand-
ling, hvis de ikke helt forstår de 
informationer, de har fået. Det 
resulterer også i aflyste operatio-
ner, mindre brug af forebyggende 
tilbud, hyppigere indlæggelser og 
flere skadestuebesøg, forklarer 
hospitalsdirektør Thomas Balle 
Kristensen.

Læs mere i nyhed på hjemmesi-
den. 

http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2021/helhedsplan-skal-skabe-overblik-over-kommende-renoveringer-ombygninger-og-rokader/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2021/helhedsplan-skal-skabe-overblik-over-kommende-renoveringer-ombygninger-og-rokader/
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2021/hospitalsenhed-midt-og-viborg-kommune-indgar-samarbejde-om-animation-i-patientinformation/
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2021/hospitalsenhed-midt-og-viborg-kommune-indgar-samarbejde-om-animation-i-patientinformation/


NYHEDSbrev | Hospitalsenhed Midt | Uge 12 | 26. marts 2021 Side 3 / 5

Bedre kommunikation skal hjælpe sygemeldte rygpatienter tilbage til arbejdsmarkedet
Sygemeldte rygpatienter, som 
både tilses i sundhedsvæse-
net og af en sagsbehandler på 
sygedagpengeområdet, ople-
ver et voldsomt krydspres fra 
de forskellige interessenter på 
deres vej tilbage til arbejde 
efter en sygemelding.

Resultatet er modløse patienter, 
som kan have svært ved at tage 
vare på deres egen genoptræ-
ning, viser et studie, som ud-
springer af forskningsprogrammet 
BackTrace.

- Rigtig mange rygpatienter 
oplever dette krydspres med 
forskellige forventninger til dem 
fra læger, fysioterapeuter, sags-
behandlere og arbejdsgivere. 
De oplever at skulle fortælle den 
samme historie flere gange og 
sørge for at få givet alle relevante 
oplysninger videre til den næste 
læge eller behandler. Derfor er 
det også et af rygpatienternes 
største ønsker, at de forskellige 
systemer omkring dem var bedre 
til at dele og kommunikere op-

lysninger om deres indsatser og 
mål, som de arbejder hen imod, 
med hinanden, siger projektleder, 
sygeplejerske og ph.d. Camilla 
Blach Rossen fra RH Silkeborg. 

Hun har gennemført et omfat-
tende studie, som udspringer 
af BackTrace, som er et stort 
forskningsprogram med fokus på 
lænderygsmerter. Studiet viser, 
at fordi fagpersonerne rundt om 
rygpatienten arbejder i forskellige 
it-systemer har de ikke i særlig 
stor grad mulighed for at viden-
dele relevante oplysninger med 
hinanden. Og det er et problem 

for patienterne, som skal na-
vigere i kontakten med mange 
forskellige fagpersoner. Patienten 
bliver derfor ofte den som vide-
refører hospitalslægens besked til 
den kommunale fysioterapeut om 
genoptræning eller til den kom-
munale sagsbehandler, patienten 
er tilknyttet under sin sygemel-
ding fra job eller studie.

Læs på hjemmesiden. 

Tilbud om debriefing efter COVID19-arbejde

HE Midt tilbyder medarbejdere 
i COVID-beredskabet og andre 
medarbejdere, der er berørt 
af arbejdssituationen med 
COVID-19, en mulighed for 
debriefing. 

Tilbuddet gælder alle faggrupper 
og er tværgående i forhold til af-

snit/afdelinger. Debriefing holdes 
både i Viborg og i Silkeborg – og 
der kan vælges frit, uagtet hvor 
du har fast arbejdsplads i HE 
Midt.

Tilbud om debriefing i struktu-
rerede gruppesamtaler efter en 
arbejdstid med COVID-19, herun-
der i beredskabet.

Samtalerne vil ske i et fortroligt 
rum for medarbejdere, som har 
været en del af COVID-bered-
skabet. Formålet er at give alle 
deltagere mulighed for at dele 
oplevelser og reaktioner samt at 

styrke den individuelle og gensi-
dige forståelse. Desuden er sam-
talen en mulighed for at konkreti-
sere læring: Er der noget vigtigt, 
vi skal tage med os?

Debriefing-samtalerne vil blive 
guidet af konsulenter fra Koncern 
HR, Udvikling. Du kan vælge en 
session i Silkeborg eller Viborg. 
Der er plads til 8 deltagere på 
hvert hold.

Find datoer og info om tilmelding 
på intra. 

https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2021/bedre-kommunikation-skal-hjalpe-sygemeldte-rygpatienter-tilbage-til-arbejdsmarkedet/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2021/tilbud-om-debriefing-efter-covid19-arbejde/
http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2021/tilbud-om-debriefing-efter-covid19-arbejde/
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Ny biblioteksaftale på plads for regionshospitalerne i Region Midtjylland
Fagbiblioteket på HE Midt, 
som servicerer alle regions-
hospitalerne i Region Midtjyl-
land, har indgået en ny fæl-
les samarbejdsaftale, hvilket 
fremadrettet vil give en mere 
ensartet service for alle hospi-
taler i regionen.

- Jeg er glad for, at vi har fået en 
fælles samarbejdsaftale på plads 
for alle regionshospitalerne. Det 

giver Fagbiblioteket de bedste 
rammer for at kunne give alle 
hospitaler en god og ensartet 
service fremadrettet, siger læge-
faglig direktør i HE Vest Jens Friis 
Bak, som desuden er formand for 
et nyoprettet regionalt biblioteks-
udvalg.

Henrik Sehested Laursen, som 
1. marts er tiltrådt som leder af 
fagbiblioteket efter en periode 

som konstitueret i stillingen, har 
været med til at forberede den 
reviderede samarbejdsaftale med 
de øvrige hospitaler og nedsætte 
det nye regionale biblioteksud-
valg. Han er rigtig glad for, at 
både samarbejdsaftalen og biblio-
teksudvalget er kommet godt på 
plads.

- Vi er altid glade for at have en 
dialog med vores brugere, og jeg 
ser en stor fordel i, at vi ned-
sætter et regionalt biblioteksud-
valg. Hidtil er kommunikationen 
foregået med det enkelte hospital 
og direkte med brugerne, men vi 
har i Fagbiblioteket ikke haft en 
dialog med repræsentanter for 
hospitalerne samlet. Med biblio-
teksudvalget får vi et fast forum 
til blive klogere på, hvilke ser-
vices regionshospitalerne ønsker 
at prioritere og videreudvikle, 
siger Henrik Sehested Laursen.

Læs hele nyheden på intranettet.

Nye digitale værktøjer giver vigtig viden til 
sundhedsvæsenet på baggrund af patientdata
Hammel Neurocenter har 
knækket koden og fundet en 
ny vej til at få vigtig viden, 
der kommer både patienter, 
pårørende og personale til 
gavn. 

Gennem en stor tværfaglig ar-
bejdsindsats har ansatte udviklet 
en række nye digitale værktøjer, 
der bygger på big data fra patien-
ter og blandt andet bliver brugt til 
at stille prognoser for de indlagte 
patienter.

Tanken om at kunne bruge data 
fra patienter til mere, end man 
indtil nu har gjort, har modnet 
over tid på Hammel Neurocenter. 

For nogle år siden tog arbejdet 
fart, da statistiker og ph.d. Asger 
Roer Pedersen kom på idéen med 
at genbruge den data, de ansatte 
registrerer om patienterne.

I dag bruger de ansatte på neuro-
centret dagligt en række digitale 
værktøjer, der er blevet udviklet 
på baggrund af efterspørgsel 
blandt de ansatte. De digitale 
værktøjer har det til fælles, at de 
er udsprunget af et behov fra de 
ansatte, og de trækker på en sy-
stematisk brug af big data fra den 
elektroniske patientjournal (EPJ).

De ansatte bruger de digitale 
værktøjer til at finde svar på 

forskellige spørgsmål. For ek-
sempel kan de give patienterne 
prognoser for specifikke aspekter 
af deres rehabiliteringsforløb på 
Hammel Neurocenter. Men de kan 
også bruges som beslutnings-
støtte i forbindelse med, at der 
skal træffes ledelsesmæssige 
beslutninger.

Læs mere på hjemmesiden.

http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2021/ny-biblioteksaftale-pa-plads-for-regionshospitalerne-i-region-midtjylland/
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2021/nye-digitale-varktojer-giver-vigtig-viden-til-sundhedsvasenet-pa-baggrund-af-patientdata/
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Samarbejde på tværs sikrer scanninger til gravide
Når man som gravid får 
tilbudt 1. og 2. trimester- 
scanning, foretages de af en 
sygeplejerske eller jordemo-
der, der har specialuddannet 
sig til sonograf. Netop mangel 
på sonografer i Randers er 
årsagen til, at der nu scannes 
gravide fra Randers om søn-
dagen på RH Viborg. 

Både regionalt og nationalt scan-
nes gravide minimum to gange 
på faste tidspunkter i løbet af 
graviditeten, men på grund af 
mangel på sonografer har de haft 
svært ved at følge med i Randers. 

Det har fået dem til at henvende 
sig til Kvindesygdomme og Føds-
ler på RH Viborg for at få en hjæl-
pende hånd, og i Viborg har de 
nu oprettet søndags-ambulatorier 

for at kunne tilbyde scanninger til 
gravide fra Randers’ optageom-
råde.

- Det er nødvendigt, at vi sam-
arbejder på tværs, for at vi kan 
opretholde tilbuddet om to scan-
ninger til alle gravide på trods af 
personalemangel. Derfor sagde 
vi selvfølgelig ja til at hjælpe 
Randers med opgaven, fortæller 
oversygeplejerske i Kvindesyg-
domme og Fødsler, Lotte Niebur. 

Sonograferne på RH Viborg 
møder ud over deres regulære 
arbejdstid ind om søndagen, hvor 
de står klar til at scanne gravide 
fra Randers’ optageområde.

- Jeg er stolt af, at vi har nogle 
dedikerede medarbejdere, der 
står klar med en hjælpende hånd, 

når kollegaer i Region Midtjyl-
land er udfordrede, fastslår Lotte 
Niebur. 

Læs mere om samarbejdet her.  

https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2021/samarbejde-pa-tvars-sikrer-scanninger-til-gravide/

