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Dialyse og Klinik for Nyresygdomme samles i nye, rummelige rammer 
Lyse, moderne og langt mere 
rummelige lokaler. Det er nogle 
af gevinsterne ved de godt 1000 
kvadratmeter og 20 nye dialyse-
pladser, som medarbejdere og 
patienter tog i brug den 19. maj. 

De to kliniske funktioner i Dia-
lyse og Klinik for Nyresygdomme 
i Viborg er netop blevet samlet i 
nye rammer med den nødvendige 
plads til opgaver, funktioner og 
ikke mindst patienter. 

- Vi rykker fra nogle små fysiske 
rammer til et nyrenoveret afsnit 
med meget mere lys og meget 
mere plads. Det kommer til at 
gavne både patienter og perso-

nale, siger oversygeplejerske på 
Medicinsk Afdeling Anne Dorthe 
Bjerrum. 

Mange nyrepatienter besøger 
afsnittet to til tre gange om ugen 
i to til fire timer ad gangen, og 
netop af den årsag har det været 
vigtigt for personalet at inddrage 
patienterne i indretningen af de 
nye rammer: 

- Vi inviterede Nyreforeningen og 
nogle patienter til en rundvisning 
forud for flytningen, og vi fik en 
masse forslag til både skiltning 
og indretning på afsnittet, som 
vi har taget til os, fortæller Anne 
Dorthe Bjerrum. 

Udover nye samtalerum, konfe-
rencerum og mere plads til den 
enkelte patient, vil patienterne få 
en tablet til rådighed, så de kan 
se fjernsyn eller tilknytte deres 
egen computer, når de modtager 
behandling. Herudover er vægge-
ne dekoreret med store natur- og 
dyrebilleder fra lokalområdet. 
Læs mere om flytningen på hjem-
mesiden.

Kvindesygdomme og Fødsler tester teknologiens muligheder
Mere ro og mindre angst. Det kan 
være nogle af effekterne ved vir-
tual reality på hospitalet, vurde-
rer Kvindesygdomme og Fødsler 
på baggrund af et forsøg med VR-
briller til fødende og i forbindelse 
med fertilitetsbehandling.
 
- For nogle kvinder kan de mo-
derne teknologiske løsninger 
være med til at skabe en genvej 
til større tryghed og ro, fortæller 
chefjordemoder Katrine Kildedal.

Kvindesygdomme og Fødsler har 
gennem de seneste år haft en 

stigende nysgerrighed i forhold 
til, hvordan de nye teknologiske 
muligheder kan bruges og gøre 
gavn i en hospitalsverden. Derfor 
satte afdelingen i samarbejde 
med Test- og Udviklingscenter 
for Velfærdsteknologi i efteråret 
gang i en afprøvning af VR briller 
på først Fødeafsnittet i Viborg og 
efterfølgende på Fertilitetsklinik-
ken i Skive. 

Konklusionerne fra afprøvningen 
er, at nogle kvinder oplever, at 
teknologien kan hjælpe dem til 
større tryghed og mindre smerte, 

mens andre fandt VR-brillerne for 
voldsomme og forstyrrende.
 
På intranettet kan du læse mere 
om forsøget på Kvindesygdomme 
og Fødsler og om mulighederne 
med den nye teknologi.
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Styrelsen for Patientsikkerhed afslutter lavdosis-CT
Region Midtjylland har modta-
get endeligt svar fra Styrelsen 
for Patientsikkerhed i sagen om 
lavdosis-CT-skanninger på RH 
Silkeborg.
 
I oktober 2020 fremsendte HE 
Midt endelig redegørelse i sagen 
til Styrelsen for Patientsikkerhed. 
Det er denne redegørelse, som 
Styrelsen for Patientsikkerhed nu 
svarer på.  
 
Styrelsen konstaterer, at HE Midt 
har taget udgangspunkt i Sund-

hedsstyrelsens anvisninger fra 
det brev, som Sundhedsstyrelsen 
sendte til Region Midtjylland den 
28. februar. Styrelsen konstate-
rer dernæst, at patienter, som er 
vurderet til at skulle have været 
tilbudt en fulddosis-CT-skanning, 
men som ikke fik det i perioden 
april 2019-februar 2020, nu er 
blevet tilbudt den fulde undersø-
gelse.
 
Styrelsen for Patientsikkerhed 
tager på den baggrund redegø-

relsen til efterretning og afslutter 
sagen. 

Læs mere på hjemmesiden, hvor 
du også finder link til både rede-
gørelse og styrelsens svar. 

Konflikten er udsat

Sygeplejerskernes og radiogra-
fernes varslede strejke fra fredag 
den 21. maj er udskudt. 
To døgn før en landsdækkende 
konflikt for sygeplejersker og 
radiografer ville være trådt i 

kraft, fremsatte forligsmanden et 
mæglingsforslag, der nu skal til 
afstemning hos Radiografrådets 
og Dansk Sygeplejeråds medlem-
mer.

Forligsinstitutionen skriver i en 
pressemeddelelse, at resultatet af 
afstemningen vil blive offentlig-
gjort mandag den 14. juni 2021 
kort efter klokken 12.00. 

Hvis sygeplejerskerne og Radio-
grafrådets medlemmer stemmer 

for forslaget, så aflyses konflik-
ten. 

Hvis de stemmer nej til forslaget, 
så kan konflikten genoptages 
fem dage senere, altså fra den 
19. juni. Sker det, så får berørte 
patienter direkte besked.

Diagnostisk Center skal have ny ledende overlæge i medicin
Efter et års konstituering opslås 
stillingen som ledende overlæge 
i medicin i Diagnostisk Center nu 
til fast besættelse. 

Mikkel Gjesing Callsen, der har 
været konstitueret i stillingen, har 
besluttet at vende tilbage til sit 
hidtidige job som specialeansvar-
lig overlæge for reumatologien i 
Diagnostisk Center. 

- Da jeg trådte ind som konsti-
tueret ledende overlæge i cen-

terledelsen, var det for at støtte 
og hjælpe mine mange kolleger 
i hele Diagnostisk Center i en 
turbulent periode. Det var meget 
vigtigt, at vi kunne fortsætte den 
udvikling og ånd, som er særlig 
for Diagnostisk Center. Her et 
år senere tør jeg godt sige, at 
rigtig meget er lykkedes i tæt 
samarbejde med mine nærmeste 
kolleger i centerledelsen, med 
alle ledere og medarbejderne i 
Diagnostisk Center og med sam-

arbejdspartnere på tværs i HE 
Midt, siger Mikkel Gjesing Callsen.

Læs mere på intranettet
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Forskere kan nu søge de omkring 27 millioner, der uddeles i 2021 
Forskere i Region Midtjylland, der 
ønsker del i de midler, der udde-
les til stipendier eller medfinan-
siering til forskningsprojekter og 
forskerstillinger, kan godt begyn-
de at skrive deres ansøgning. 

Med forbehold for endelig god-
kendelse i regionsrådet til efter-
året, forventes det, at Region 
Midtjyllands Sundhedsvidenska-

belige Forskningsfond (RMSVFF) 
uddeler 27 millioner kroner i 
ansøgningsrunden i 2021.

Få et overblik på intranettet over 
administrationsgrundlaget, an-
søgningsprocedurer og deadlines 
i forbindelse med at søge midler 
fra Region Midtjyllands Sundheds-
videnskabelige Forskningsfond 
(RMSVFF).

Follow Me Print på vej til HE Midt
RH Hammel Neurocenter bliver 
første lokation, der indfører Fol-
low Me Print i HE Midt. Det sker i 
slutningen af maj. 

I løbet af sommeren overgår ho-
spitalsenhedens øvrige hospitaler 
til det nye udskrivningskoncept.
Follow Me Print fungerer ved, at 
man klikker 'udskriv' på compute-
ren, og dernæst kan man afhente 

sit print på en netværksprinter, 
når man har skannet sit nøglekort 
på printeren. 

Det reducerer papirspild og giver 
en højere sikkerhed.

Læs mere om løsningen på intra-
nettet.
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