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3D print-løsninger gør hverdagen lettere for HE Midt
Hjælpemidler til rygmarvsska-
dede patienter i genoptræningen 
og små 3D print-løsninger, som 
gør personalets arbejdsgange 
enklere. Kun fantasien sætter 
grænser for, hvordan 3D printede 
løsninger kan gøre hverdagen 
mere enkel.

HE Midt har sammen med Test- 
og UdviklingsCenter for Velfærds-
teknologi (TUCV) igangsat projek-
tet SUNDH3D. Målet er at udvikle 
små hjælpemidler, som kan gøre 
dagen lettere for patienter eller 
personale.

- Vi er gratis at benytte for hospi-
taler og kommune. Vi er med lige 
fra udviklingsfasen, over afprøv-

ning og tilpasning af prototyper 
og til slutproduktet. Vi kan med 
simple midler gøre hverdagen 
nemmere i mange henseender, 
siger Peter Wiborg Astrup, leder 
af TUCV, der er projektleder og 
udførende part i SUNDH3D.

Specialdesignet holder 
til robotarm.
Kirurgi har fået designet og 
printet et håndtag til OP robotten 
Soloassist II. Robotten hjælper 
kirurgen med at styre kameraet 
via et lille joystick. Den lille fjern-
betjening, som styrer kikkerten 
under operationen, ligger dog 
ikke godt eller intuitivt i hånden 
på brugeren.

Sammen med SUNDH3D fik 
Kirurgi udviklet en holder til fjern-
betjeningen. En holder, som er 
mere ergonomisk korrekt for den 
assistent, der skal betjene den.

På hjemmesiden kan du se nogle 
af de 3D-løsninger, der bliver 
brugt på HE Midt.

Høring og borgermøde om udviklingsplan for RH Silkeborg
Regionsrådet har netop sendt en 
ny udviklingsplan for RH Sil-
keborg i høring – og samtidig 
inviterer rådet til borgermøde om 
planen den 10. august i Silke-
borg. 
 
Siden efteråret har Region Midt-
jylland arbejdet på at skabe en ny 
udviklingsplan for RH Silkeborg, 
og mange medarbejdere, ledere, 
borgere og samarbejdspartnere 
har bidraget til arbejdet.

- Det er fantastisk, at så mange 
medarbejdere, ledere, borgere 
og samarbejdspartnere har haft 
lyst og taget sig tid til at bidrage 
til arbejdet. Regionsrådet og jeg 
ser frem til at fortsætte debatten 
med borgerne, siger regionsråds-
formand Anders Kühnau.

På hjemmesiden plansilkeborg.
hemidt.dk kan du læse mere om 
udviklingsplanen, finde materiale 

til høringen og se invitationen til 
borgermødet. 
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KUF: Nyt samarbejde mellem klinik, uddannelse og forskning
HE Midt har etableret fire nye 
fællesskaber, der har fået navnet 
KUF, som står for klinik, uddan-
nelse og forskning. KUF er et 
tiltag, der er udsprunget af HE 
Midts uddannelses- og forsk-
ningsstrategi, og alle afdelinger 
og centre er involveret i KUF-
arbejdet. 

Der er etableret fire kliniske ud-
dannelses- og forskningsfælles-
skaber (KUF’er) på HE Midt, og 
de har hver fokus på et tema, 
de skal arbejde med på tværs af 
klinik, uddannelse og forskning.

De fire temaer er følgende:
• Rehabilitering
• Optimerede, planlagte forløb
• Tværsektorielle forløb med 

tværfaglige løsninger

• Multisygdom

KUF’erne er blevet etableret som 
en del af HE Midts strategiarbejde 
for uddannelses- og forsknings-
området. 

Arbejdet i HE Midts nye KUF’er 
blev kickstartet i april med et fæl-
les kick-off-møde for alle de fire 
KUF’er. Og i løbet af maj har der 

været kick-off-møder i hver af de 
4 KUF’er. 

Hver KUF skal udarbejde en stra-
tegiplan, som skal realiseres gen-
nem samarbejdet mellem klinik, 
uddannelse og forskning. Frem 
til den 30. september 2021 kører 
en arbejdsproces i hver af de fire 
KUF’er, der skal munde ud i en 
ansøgning til hospitalsledelsen i 
form af en strategiplan for hver af 
de fire ovenstående emner. 

Hver KUF har et formandskab 
bestående af fire personer, der til 
sammen har ansvaret for at drive 
processen frem mod strategipla-
nen. 

Læs mere om KUF på intranettet. 

Sundhedskort-app virker ikke alle steder endnu
Det gule Sundhedskort findes nu 
også som en app, man kan hente 
ned på sin telefon. 

Stregkoden på Sundhedskortet i 
app'en kan imidlertid ikke scan-
nes alle steder endnu. For ek-
sempel kan Region Midtjyllands 
hospitalers nuværende ankomst-
standere ikke læse stregkoden i 
app'en. Her må patienten i stedet 

bruge det fysiske Sundhedskort 
eller indtaste sit personnummer 
manuelt. 

Til gengæld kan stregkoden i 
app'en aflæses af scannerne ved 
mange af regionens vaccinations- 
og teststeder. 

Læs mere på intranettet.

Søg tværsektorielle forskningsmidler 2022
Folkesundhed i Midten forventer 
at have cirka 5 millioner kroner 
til uddeling i 2021 til medfinan-
siering af forskning fra 1. januar 
2022.

Der ydes støtte til følgende: 

A. Tværsektorielle forskningspro-
jekter, som er praksisnære og 
anvendelsesorienterede

Der ydes fortrinsvis støtte til 
forskningsprojekter, som gen-
nemføres af postdoc-forskere. 
Der gives støtte i størrelsesorde-
nen kr. 500.000 per ansøgning.

B. Udarbejdelse af protokol til 
ph.d.-forløb
Der ydes støtte til lønudgifter til 
den person, der ønsker at gen-
nemføre et tværsektorielt ph.d.-

projekt. Der kan maksimalt ydes 
støtte med 100.000 kroner per 
ansøgning.  

Ansøgningsfristen for begge typer 
formål er 1. september klokken 
12. 

Læs mere på intranettet.

http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2021/kuf-nyt-samarbejde-mellem-klinik-uddannelse-og-forskning/
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Reduktion af antal medarbejdere på COVID-beredskabslisten
Task Force har besluttet at redu-
cere antallet af medarbejdere på 
beredskabslisten på baggrund af 
det faldende antal COVID-19-ind-
læggelser. Reduktionen omfatter 
fysioterapeuter og lægesekre-
tærer med virkning pr. 31. maj 
2021.

På grund af den mulige konflikt 
på sygeplejerskeområdet reduce-
res der ikke aktuelt i beredska-
bet for sygeplejersker og SOSU. 
Beredskabet for bioanalytikere og 
servicepersonale forbliver også 
uændret, da disse faggrupper 
aktiveres tidligt ved en eventuel 

stigning i antal COVID-19-indlæg-
gelser.
De nuværende beredskabsaftaler 
løber til og med den 31. august 
2021. Der afventes en regional 
udmelding om, hvordan COVID-
19-beredskabet skal håndteres 
fra den 1. september 2021.

Ændrede arbejdsgange giver hurtigere analysesvar på mamma-cancerprøver

Kun 46 procent af mamma-
cancerprøverne i HE Midt blev i 
september 2019 analyseret til 
den planlagte tid. 

Gennem et forbedringsprojekt i 
Patologi var målet, at 90 procent 
af alle prøverne inden marts 2021 
blev besvaret til tiden. Dette lyk-
kedes ved blandt andet at ændre 
arbejdsgange i Patologi, prioritere 

anderledes og gå i dialog med 
mamma-kirurgerne.
Afdelingsbioanalytiker Lene Lüt-
ken Sørensen og bioanalytiker 
Birthe Søltoft Lundsgaard fra 
Patologi har gennemgået HE 
Midts forbedringsvejlederud-
dannelse. De begyndte i februar 
2020 på et projekt om at opnå 
flere rettidige svar på mamma-
cancer-prøver.

- Gennem forbedringsvejlederud-
dannelsen fik vi nogle redska-
ber, vi kunne skrue på, og vi gik 
straks i gang med at se på, hvad 
vi kunne gøre for at få flere pa-
tientprøver klar til konference til 
tiden, siger Lene Lütken Søren-
sen.

Hurtigt gik det op for bioanaly-
tikerne, at en del af udfordrin-
gen bestod i kommunikationen 
mellem patologerne og mamma-
kirurgerne. Patologerne arbejder 
med stramme deadlines, og ofte 
har de først svar på en under-
søgelse lige op til deadline. Ind 
imellem har det givet frustration 
hos patologerne, at patienter 
blev fjernet fra konferencelisten 
i sidste øjeblik. Det er sket, fordi 
mamma-kirurgerne i bedste me-
ning gik ud fra, at patologerne 
ikke nåede at blive klar med et 
prøvesvar inden konferencen.

Læs mere på intranettet om for-
bedringsprojektet i Patologi.

Nyt RIS/PACS-system på vej i Viborg og Skive 
RIS/PACS-systemerne, der bru-
ges til billeddiagnostiske under-
søgelser i Røntgen og Skanning 
samt Fysiologi, skal udskiftes. 
Udskiftningen af systemerne i 
Viborg og Skive begynder den 18. 
juni og medfører, at der kortvarigt 
indføres nødprocedure for, hvor-
dan man rekvirerer billeddiag-
nostiske undersøgelser i Viborg/
Skive. 

I løbet af 2021 skal Region 
Midtjyllands RIS-PACS-systemer 

opgraderes, så alle hospitaler i 
regionen kører på samme løsning 
og version. I efteråret 2020 blev 
HE Vest opgraderet som de før-
ste. Nu er det blevet HE Midts tur, 
og i første omgang sker opgrade-
ringen af RIS/PACS på RH Viborg 
og RH Skive.

Opgraderingen medfører, at RIS/
PACS-systemerne er ude af drift 
de dage, udskiftningen finder 
sted. I den periode kører Røntgen 
og Skanning Viborg/Skive nød-

drift, og rekvirenter skal følge en 
nødprocedure, når de skal rekvi-
rere billeddiagnostiske undersø-
gelser. Detaljerne for nødproce-
duren bliver meldt ud senere. 

http://www.hemidt.intranet.rm.dk/om-hospitalsenheden/nyheder/2021/andrede-arbejdsgange-giver-hurtigere-analysesvar-pa-mamma-cancerprover/

