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Lene Thorbjørnsen er ny næstformand i HMU
HE Midt har fået ny næstformand i hovedMED-udvalget
(HMU), og det er bioanalytiker
Lene Thorbjørnsen, der netop
er blevet valgt til posten.
Lene Thorbjørnsen udgør nu
formandsskabet i HE Midts
hovedMED-udvalg sammen med
hospitalsdirektør Thomas Balle
Kristensen, der er formand i HMU.
SOSU-assistent Lotte Christensen
er genvalgt som suppleant for
næstformanden.
Den nye næstformand Lene
Thorbjørnsen har været ansat på
HE Midt siden år 2000, og hun

velkommen ombord i HMU. Jeg

indsats som næstformand i HMU.

har været med i HMU igennem

ser frem til det nye samarbejde

Jeg vil gerne på vegne af hele

flere år. Hun overtager posten

og er sikker på, at det bliver rig-

HMU takke Helle for det impone-

fra sygeplejerske Helle Balling

tig godt, og at arbejdet fortsætter

rende arbejde, hun har præsteret

Engelsen, der er fællestidsre-

i god gænge med Lene ved roret

igennem en mangeårig indsats.

præsentant for sygeplejersker og

som næstformand, siger Thomas

radiografer på HE Midt.

Balle Kristensen og fortsætter:

- Jeg vil gerne byde både Lene,

- Helle Balling Engelsen har i

nye og genvalgte medlemmer

mange år leveret en stor og flot

Læs mere på intra.
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Forskningsklinik udvider optageområdet til hele HE Midt

Forskningsklinik for Mistanke

Tilbuddet blev sidste sommer

egen læge opmærksom på tilbud-

om Funktionelle Lidelser på

oprettet som forskningsprojekt og

det, når man ved visitation eller

RH Silkeborg har udvidet

fik ved årsskiftet status af klinik,

epikrise står med en patient, som

optageområdet, så det omfat-

mens optageområdet blev udvi-

ikke passer helt ind i afdelingens

ter både Silkeborg, Viborg og

det. Den mulighed håber læge og

egen patientgruppe, og hvor man

Skive Kommuner.

ph.d.-studerende Michael Moes-

mistænker, at der kunne være

mann Madsen, at kolleger i hele

tale om en funktionel lidelse.

Dermed kan flere patienter med

HE Midt vil gøre brug af:

eksempelvis fibromyalgi, irritabel

Læs hele nyheden på intranettet.

tyktarm eller kronisk trætheds-

- Det kunne for eksempel være

syndrom få hjælp.

relevant at gøre patienternes

Ny app skal stoppe madspild på HE Midt

Med en ny app får HE Midts

mad ud fra buffeterne, og det

morgenmaden, frokosten eller

medarbejdere nu mulighed for

vil vi gerne undgå, fortæller HE

aftensmaden.

at købe overskydende mad fra

Midts køkkenchef Christian Cook

eksempelvis sengeafsnittenes

Jensen om baggrunden for den

Den nye mulighed er den del af

personalebetjente buffeter.

nye app.

HE Midts bæredygtighedsindsats og rulles gradvist ud på alle

- Vi forsøger selvfølgelig altid at

Med app’en imødekommer køk-

hospitalsenhedens matrikler frem

tilpasse mængden af mad til an-

kenet samtidig et ønske fra flere

mod sommerferien.

tallet af patienter, men vi oplever

medarbejdere om at kunne købe

alligevel jævnligt, at vi må smide

den overskydende mad efter
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Kortvarig indsats får sygemeldte rygpatienter tilbage til jobbet
En undersøgelse på RH Silkeborg
viser, at en kortere afgrænset
indsats hos en reumatolog og
en fysioterapeut får flertallet af
sygemeldte rygpatienter tilbage
på jobbet. Det hjælper ikke at
supplere behandlingen med en
tværfaglig rygbehandling med koordinator, som hos nogle patienter endda kan reducere tilbagevenden til arbejdet.
Læs mere på hjemmesiden.

Inspiratorisk muskeltræning kan hjælpe patienter i VCR
Patienter med neurologiske skader har ofte også nedsat lungefunktion på grund af selve skaden
eller længere tids immobilitet. På
Vestdansk Center for Rygmarvsskade har terapien i flere år brugt
inspiratorisk muskeltræning til
patienter med nedsat lungefunktion for at øge lungefunktionen.
Træningen foregår ved, at patienterne laver inspiratorisk træning
med modstand ved hjælp af en
modstandsfløjte.
Læs mere på intra.

Skibet HE Midt – følg med i strategiarbejde
HE Midts strategiproces er nu på
intranettet. Her kan du læse om
skibet HE Midt og tiltag inden for
fire forandringsveje: 1) Transformation, 2) Kvalitet og Forbedring,
3) Forskning og Uddannelse samt
4) Rekruttering og Trivsel. Afdelings- og centerledelser, hovedMED-udvalget og flere andre kolleger i HE Midt er med i arbejdet,
som stadig er i gang.
Læs mere om strategiarbejdet på
intra.
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RH Hammel Neurocenter får ny ledende overlæge
1. august tiltræder Kåre Severinsen som ledende overlæge på RH
Hammel Neurocenter. Kåre blev
speciallæge i neurologi i 2017 og
kommer fra en stilling som neurologisk overlæge og klinikchef for
Vestdansk Center for Rygmarvsskade, som hører under HE Midt
og ligeledes varetager højtspecialiseret neurorehabilitering.
Læs mere om Hammel Neurocenters nye ledende overlæge på
hjemmesiden.

Udviklingsplan for RH Silkeborg går til politisk behandling
Den politiske behandling af en ny
udviklingsplan for RH Silkeborg
går nu i gang, og i slutningen af
maj ventes planen at blive sendt
til offentlig høring.
Planen er blevet til på baggrund
af input fra en lang række medarbejdere, borgere og samarbejdspartnere. Godkender regionsrådet
udkastet til planen, bliver det
sendt i høring frem til 1. august.
Læs mere og find links til planudkast og baggrundsinformation på
Region Midtjyllands hjemmeside.

Deltag i webinar og lær de nyeste funktioner i UpToDate
Der er indgået en aftale for Region Midtjylland til UpToDate for
2021-2024, hvilket inkluderer
UpToDate Advanced interactive
clinical decision guidance og
Lexicomp drug information. Fagbiblioteket holder nogle webinarer, hvor du kan lære de nyeste
funktioner at kende.
Læs mere om UpToDate og webinar på intra.
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Klaus Rasmussen kan fejre 40 år i den hvide kittel

Loyal, vellidt og respekteret

I 1995 var Klaus med til at skabe

leder for studerende, mens han

for sin faglighed og sociale

urodynamisk ambulatorium på

også var med til at indføre IT i

omsorg. Blandt andet med

Viborg Sygehus, og i dag laver

sygeplejen som EDB-sygeplejer-

disse flotte ord beskriver af-

han urodynamiske undersøgel-

ske i 1989. Herudover har Klaus

delingssygeplejerske

ser for at hjælpe både mænd og

været aktiv inden for implemen-

Karen Marie Goul jubilar Klaus

kvinder med vandladningsproble-

tering af den nye sygeplejer-

Rasmussen, der i 1981 skrev

mer på Klinik for Vandladnings-

skeuddannelse, engageret sig

kontrakt med Viborg Amt og

problemer.

i hospitalets revy og synger i

dermed kan fejre 40 års jubi-

sygehusets kor.

læum som sygeplejeelev og

- Der er noget specielt ved at

sygeplejerske i Viborg.

arbejde med noget, man selv har

Faktisk stod det skrevet i kortene,

været med til at starte op. Og så

at Klaus skulle være skolelærer.

- Det kunne være sjovt at se hele

er der jo ikke så mange hverken

Men som portørafløser på Kjel-

byen herfra i 1984, siger Klaus

i Danmark eller i rundt omkring

lerup Sygehus fik han smag for

Rasmussen, mens han står på i

i verden, der laver det, vi laver,

sundhedsvæsenet, og det gav

Kvindeklinikken på 8. etage, og

fortæller Klaus, som føler, han er

ham lyst til at blive sygeplejerske

tænker tilbage på sine 40 år som

endt på den rette hylde.

– et valg han ikke har fortrudt.

sygeplejerske:
I sin tid som sygeplejerske i

- At være sygeplejerske er en

- Jeg synes, jeg har været heldig,

Viborg har han siden 1984 stiftet

identitet på en eller anden måde,

fordi jeg har fået lov til at arbejde

bekendtskab med børneafde-

siger Klaus.

med det, jeg interesserer mig

lingen over to omgange, været

mest for. Det er jo også det, jeg

souschef på urologisk/karkirur-

synes, jeg er dygtig til.

gisk afdeling, været praktikvej-

Læs mere på intra.
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