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HE Midt fejrer sine første 10 år
1. april var det 10 år siden, HE 
Midt blev skabt som en fusion 
mellem hospitalerne i Silkeborg, 
Skive, Hammel og Viborg. Det 
fejres i denne uge med hjerne-
hjerte-vilje bolsjer til alle medar-
bejdere, som med netop hjerne, 
hjerte og vilje har været med til 
at sikre, at hospitalsenheden i 
dag står som garant for god be-
handling til patienterne. 
- Fusionen har været noget af 
en omvæltning, men udviklingen 
er i en årrække gået mod større 
hospitaler og enheder, og der er 
ingen tvivl om, at HE Midt i dag 
står stærkt i kraft af sin størrelse 
og faglige bredde. Til gengæld er 
det vores mange medarbejderes 
ekstremt høje faglige niveau og 
daglige dedikerede indsats, der 
er med til at placere os højt på 
ranglister i både ind- og udland, 
vurderer hospitalsdirektør Tho-
mas Balle Kristensen.

Selv om alle medarbejdere i dag 
er ansat under samme hospi-
talsledelse, er der fortsat tale 
om fire hospitaler med hver sine 
styrker: RH Skive er en vigtig brik 
i det nære sundhedsvæsen og 
et velfungerende sundhedshus, 
Hammel Neurocenter markerer 
sig inden for neurorehabilitering 
som et af verdens bedste specia-
liserede sygehuse, RH Silkeborg 
er blandt landets største inden 
for planlagt kirurgi og er drivkraft 
i forhold til udvikling af effektive 
og sammenhængende patient-
forløb, og endelig er RH Viborg 
akuthospital med 15 specialise-
rede afdelinger. 
- Det er ikke altid let at sikre 
harmoni og sammenhæng i en 
sammenbragt familie, men HE 
Midt står i dag som en stærk 
hospitalsenhed, der har formået 
at forme et fælles "vi" og samti-
dig respektere og holde fast i de 
fire hospitalers individuelle profil, 

styrke og særkende, siger regi-
onsrådsformand Anders Kühnau.
HE Midt er i dag regionens 
næststørste hospitalsenhed med 
et samlet budget på 2,5 mil-
liarder kroner og cirka 172.000 
sengedage, 55.000 udskrivnin-
ger, 393.000 ambulante besøg, 
13.000 skadestuebesøg, 32.000 
operationer og 2.200 fødsler 
årligt.

Læs mere om jubilæet på HE Midt 
hjemmeside 
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Gåture skal lette snakken for pårørende og efterladte

De svære snakke kan ind imel-
lem blive lidt lettere under en 
gåtur. Det er tanken bag Klinik 
for Lindrende Behandlings tilbud 
om gå-samtaler til efterladte og 
pårørende til døende patienter i 
Silkeborg, Viborg og Skive.
- Det kan godt være meget kræ-
vende for patienter og pårørende 
at tale om så stort og tungt et 
emne som døden og den situa-
tion, de står i. For nogle kan det 
være helt pinefuldt, og pauser i 

eksempelvis en telefonsnak kan 
opleves som akavede og gøre det 
ekstra svært for dem. Her kan en 
gåtur være med til at bløde lidt 
op, så de nemmere kan være i 
det, fortæller Heidi Møller.
Hun er afdelingssygeplejerske 
på Klinik for Lindrende Behand-
ling, som er en del af Diagnostisk 
Center på RH Silkeborg. Klinikken 
yder hjælp til døende patienter i 
både Silkeborg, Viborg og Skive 
Kommuner, og samtidig tilbyder 
klinikken ofte også en snak med 
de pårørende og efterladte, som 
kan have brug for at få talt både 
forløbet og de mange svære tan-
ker og følelser igennem. 
Initiativet til gå-samtalerne kom 
i forbindelse med de aktuelle 
begrænsninger, som COVID-19 
har sat for fysiske møder og tæt 
samvær. Men faktisk har ideen 

summet et stykke tid hos Heidi 
Møller og kollegerne, og erfarin-
gerne ind til videre er så gode, at 
de forventer at fortsætte tilbud-
det også efter COVID-19.
- Når man går ved siden af hinan-
den, kan man blandt andet lade 
sig distrahere lidt af de ting, man 
ser, eller lyde, man hører under-
vejs og på den måde få en lille 
pause fra det svære. Samtidig går 
man ved siden af hinanden, så 
man ikke nødvendigvis har kon-
stant øjenkontakt og er på hele 
tiden. Det bliver knap så intenst 
og voldsomt, samtidig med at 
man alligevel får snakket om de 
svære ting, vurderer hun. 

Læs hele historien på HE Midts 
hjemmeside.

Nyt sterilflow-koncept skal muliggøre flere operationer og give bedre arbejdsgange
Onsdag den 7. april blev delpro-
jekt 3 i projektet Fremtidens Ste-
rilflow på RH Viborg skudt i gang 
med et kickoff-arrangement for 
nøglemedarbejdere i de afdelin-
ger, der har størst berøring med 
Sterilcentralen. De skal være med 
til at udvikle detaljerne for et nyt 
sterilt koncept for hospitalet.
Det nye koncept for sterilflow 
skal effektivisere arbejdsgange, 
reducere udskiftningstiderne på 
operationsstuerne og understøtte 
en standardisering af det sterile 
udstyr. Fremover vil operations-
udstyret skulle bestilles i Steril-
centralen, som herefter vil pakke 
det bestilte udstyr i en Case Cart, 
som leveres på operationsgangen 
til den specifikke operation. Det 
betyder blandt andet, at største-
delen af de nuværende depoter 
på operationsgangen flyttes ned i 
Sterilcentralen. 

Hvert skærende speciale har 
udpeget en række implemente-
ringsansvarlige, som skal hjælpe 
projektgruppen med at få detal-
jerne i det sterile flow på plads. 
De implementeringsansvarlige 
skal blandt andet hjælpe med 
at gennemgå og standardisere 
udstyret til de enkelte operationer 
og definere, hvad der fremover 
skal bo på depoter i Sterilcentra-

len, og hvad der er nødvendigt at 
have tæt på operationsstuerne. 

Læs på intranettet om det nye 
it-system, der skal forbedre 
arbejdsgangene og om, hvordan 
ombygningen af Sterilcentralen 
kommer til at foregå i etaper.
Fremtidens Sterilflow på RH Vi-
borg forventes implementeret og 
i fuld drift i løbet af 2023.
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HEM-læge ny ledende klinisk lektor i Videreuddannelsesregion Nord

Flemming Randsbæk fra HE Midt 
er sammen med Susanne Nøhr 
fra Aalborg Universitetshospital 
ansat som ledende kliniske lekto-
rer for Videreuddannelsesregion 
Nord, som koordinerer og plan-
lægger lægers videreuddannelse 

til speciallæger i Region Nordjyl-
land og Region Midtjylland.
- Jeg glæder mig til stillingen, 
hvor jeg kan udleve min årelange 
interesse og erfaring for pædago-
gisk udvikling og undervisning af 
yngre kolleger og medicinstude-
rende fra mine vekslende ansæt-
telser som overlæge, og som 
klinisk lektor ved Aarhus Univer-
sitet, siger Flemming Randsbæk, 
der er karkirurgisk overlæge i 
Kirurgi på RH Viborg.
Mads Skipper, sekretariatschef for 
lægelig videreuddannelse Region 
Nord, glæder sig til samarbejdet 
med de to nye ledende lektorer 
om udviklingen og rådgivnin-
gen inden for den postgraduate 
lægelige kompetenceudvikling i 
Videreuddannelsesregion Nord.

- Jeg ser frem til at byde Su-
sanne og Flemming velkommen 
og sammen med dem bidrage 
til, at læger i den postgraduate 
uddannelse er kompetente og 
veluddannede, så vi kan styrke 
patientsikkerhed og kvalitet, siger 
Mads Skipper.
Strukturen med to ledende kli-
niske lektorer er en del af et nyt 
samarbejdsfelt mellem Videreud-
dannelsesregion Nord, Region 
Midtjylland og Region Nordjylland 
samt de sundhedsvidenskabelige 
fakulteter på henholdsvis Aarhus 
Universitet og Aalborg Universi-
tet. 

Læs hele historien på intranettet.

Akademisk koordinator i HE Midt

Helge Kasch, der siden 2018 har 
været konstitueret akademisk 
koordinator i HE Midt, er pr. 1. 
marts 2021 ansat som akade-
misk koordinator. Han fortsætter 
dermed med de opgaver, han har 
varetaget siden 2018, hvor han 
blev konstitueret i stillingen.
For at styrke koordinationen af 
forskningen mellem regionsho-
spitalerne, Præhospitalet, uni-
versitetshospitalet og Institut for 

Klinisk Medicin er der ansat en 
akademisk koordinator til hver 
hospitalsenhed i Region Midtjyl-
land.
Som akademisk koordinator i HE 
Midt er Helge Kasch ansat som 
lektor ved Institut for Klinisk 
Medicin på Aarhus Universitets 
sundhedsvidenskabelige fakultet, 
Health, 20 procent af sin arbejds-
tid, mens hans primære ansæt-
telse fortsat vil være på HE Midt 

som forskningsansvarlig overlæge 
i Neurologi.
Som klinisk koordinator vil Helge 
Kasch også fremover være over-
ordnet facilitator og koordinator 
for forskningsindsatsen på HE 
Midt.
Her vil han blandt andet rådgive 
afdelings- og centerledelser og 
hospitalsledelsen i forhold til 
forskningsindsatsen og forsk-
ningsbudgettet, vejlede ansatte 
i forhold til forskningskarriere og 
akademiske bedømmelser og - 
som en del af Institut for Klinisk 
Medicin - bidrage til at videreud-
vikle undervisningen for læge-
studerende/læger og molekylær-
medicinere samt medvirke til at 
sikre og skabe gode muligheder 
for akademisk forskningsansat 
personale i HE Midt.
Stillingen som klinisk koordinator 
er tidsbegrænset til fem år, med 
mulighed for forlængelse.
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Universitetsklinik gentænker sig selv

Hvilken værdi kan vores forskning 
skabe og for hvem? Det spørgs-
mål vil fremover blive endnu 
mere centralt for Universitetskli-
nik for Innovative Patientforløb på 
RH Silkeborg. Det fortæller kon-
stitueret ledende overlæge Mikkel 
Gjesing Callsen fra Diagnostisk 
Center, som universitetsklinikken 
er en del af. 
- Universitetsklinikken er en stor 
succes og har gjort det rigtig godt 
i sine første syv år, men det er 

også sundt ind imellem at ruske 
lidt op i sig selv og gentænke, 
hvad vi kan og vil. Og det kom-
mer vi til at gøre nu, hvor vi har 
fået forlænget vores titel som 
universitetsklinik, ændret i ledel-
seslaget og indgået samarbejde 
med iværksætter og læge Martin 
Vesterby, fortæller Mikkel Gjesing 
Callsen om baggrunden for cen-
terledelsens planer om at "gen-
tænke" universitetsklinikken. 
I universitetsklinikken forskes 
– som navnet antyder – i innova-
tive patientforløb, og sådan skal 
det også være fremover, fastslår 
Rikke Aarhus, ph.d. og daglig 
leder af universitetsklinikken, 
hvor professor Peter Vedsted er 
forskningsansvarlig.
- Vi skal bevare den brede 
interesse og vores fokus på de 

tværgående og sammenhæn-
gende patientforløb, men sam-
tidig skal vi også turde udvælge 
nogle specifikke spor, som vi vil 
dyrke særligt intenst, siger Rikke 
Aarhus.
Tanken er at skabe en skarpere 
profil til universitetsklinikken og 
styrke klinikkens position både 
lokalt i Region Midtjylland, natio-
nalt og internationalt. Af samme 
grund har klinikken netop indgået 
samarbejde med iværksætter, 
læge og forsker Martin Vesterby, 
som blandt andet skal hjælpe 
med at styrke klinikkens natio-
nale og internationale samarbejde 
og sikre, at forskningen matcher 
virkelighedens behov. 

Læs hele historien på HE Midts 
hjemmeside.

Ny digital løsning til ansøgning om tilskud til kørsel ved behandling på hospital 
Præhospitalet har udviklet et nyt 
digitalt system, hvor patienter 
kan søge om tilskud til egen kør-
sel til hospitalet. HE Midt overgik 
til det nye system den 1. april.
Fremover skal HE Midts patienter 
således gå ind på tilskud.rm.dk, 
når de skal søge om tilskud til de-
res kørsel til hospitalet. Her finder 
de en vejledning til, hvordan de 
søger kørselstilskud.
Der er tale om en gradvis im-
plementering af den nye digitale 

løsning, da borgerne kun kan 
søge digitalt for aftaler efter den 
1. januar 2021. Og da patienter-
ne kan søge tilskud til kørsel tre 
år tilbage, skal afdelingerne i en 
overgangsperiode fortsat hjælpe 
patienterne med aftaler, der lig-
ger før 1. januar 2021.  
Den nye digitale løsning skal gøre 
det nemmere for patienterne at 
søge kørselstilskud, men også for 
personalet på hospitalerne, som 

på sigt ikke skal udfylde tilskuds-
skema. 

Find mere info om overgangen til 
den nye digitale løsning i nyhed 
på intranettet. 

Ny bog fra Fertilitetsklinikken i Skive skal hjælpe mænd med at booste deres sæd 
Der har i mange år været fokus 
på kvinderne, når det kommer 
til fertilitetsbehandling, men det 
står faktisk skidt til med dan-
ske mænd og deres evne til at 
formere sig. Professor og læge på 

Fertilitetsklinikken, Regionshospi-
talet Skive, Peter Humaidan me-
ner, vi taler alt for lidt om sæd, 
og derfor har han skrevet bogen 
Supersæd, der skal hjælpe mænd 
til at booste deres sædkvalitet. 

Læs mere om bogen her.
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