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 kl. 9.30-9.45 Generel introduktion til Regionshospitalet Silkeborg 

 
Thomas Balle Kristensen, hospitalsdirektør, og Claus Brøckner Nielsen, lægefaglig direk-
tør, giver en kort introduktion til Hospitalsenhed Midt.  
 
Peter Toft, cheflæge på Regionshospitalet Silkeborg, og Nikolai Hoffmann-Petersen, chef-
læge på Regionshospitalet Silkeborg, fortæller om de to centre, Center for Planlagt Ki-
rurgi og Diagnostisk Center, som tilsammen udgør Regionshospitalet Silkeborg. 
 
  

 kl. 9.45-10.30 Personalesituationen på hospitalet 

Thomas Balle Kristensen, hospitalsdirektør, og Claus Brøckner Nielsen, lægefaglig direk-
tør, vil præsentere de indsatser, der er fokus på inden for henholdsvis on-boarding, triv-
sel og employer branding. Hospitalsledelsen vil derudover komme ind på personaleom-
sætningen. 
 
Tillidsrepræsentanter på hospitalet vil desuden give et indblik i deres oplevelser i forhold 
til personalesituationen. Følgende tillidsrepræsentanter deltager på temadagen: 
 
Diagnostisk Center 

 Thomas Andersen, læge (tillidsrepræsentant – Yngre Læger) 
 Lotte Christensen, social- og sundhedsassistent (fællestillidsrepræsentant – FOA) 

og næstformand i LMU i Diagnostisk Center 
 

Center for Planlagt Kirurgi 
 Mette Strandquist Jerne, lægesekretær (tillidsrepræsentant – HK Lægesekretæ-

rer) 
 Gitte Krabbe, sygeplejerske (tillidsrepræsentant – DSR Sygeplejersker på Orto-

pædkirurgisk afdeling) og næstformand i LMU i Center for Planlagt Kirurgi 

  

 

 kl. 10.30-11.00 Ortopædkirurgisk speciale 

Peter Toft, cheflæge Center for Planlagt Kirurgi, vil fortælle om det ortopædkirurgiske 
speciale. Han vil blandt andet komme omkring, hvordan fremtidens center kunne se ud.  

 

 

 kl. 11.00-11.20 Udviklingsplan Regionshospitalet Silkeborg 

Thomas Balle Kristensen, hospitalsdirektør, fortæller om udviklingsplanen for Regions-
hospitalet Silkeborg. Der gives blandt andet en præsentation af de enkelte fokusområder 
i planen samt en kort status på de konkrete tiltag. 
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kl. 11.20-12.20 Rundvisning på Regionshospitalet Silkeborg 

Regionsrådet vises rundt på Regionshospitalet Silkeborg, hvor de vil se de følgende ste-
der:  

 Operation og Dagkirurgi: Her vises en nyrenoveret afdeling 
 Det planlagte gavlbyggeri: Placeringen for gavlbyggeriet vises, og det vil blive 

fortalt, hvad gavlbyggeriet skal indeholde  
 Medicinsk Afsnit 2: Her vises et ældre afsnit 
 Anton Rosens Kapel fra 1902 - nyrenoveret. Jyske Banks Almennyttige Fond be-

vilgede i 2022 1 million kroner til udvendig renovering 
 Logistik: Der fortælles om udfordringer med varer og linned, der skal ind/ud. 

  

  

 kl. 12.00 – 13.00 PAUSE  
 

  

 kl. 13.00-14.10 Nære sundhedstilbud og nærhospitaler 

Dorthe Klith, kontorchef i Sundhedsplanlægning, vil indledningsvis holde et kort oplæg 
om Sundhedsstyrelsens rammer for etablering af nærhospitaler.  
 
Dernæst vil Thomas Balle Kristensen, hospitalsdirektør for Hospitalsenhed Midt, holde et 
oplæg om de muligheder og dilemmaer, der er i forhold til udvikling af det nære sund-
hedstilbud. Han vil komme ind på samarbejde, synergi og dilemmaer i udviklingen af 
nære sundhedstilbud i sundhedshusene/de kommende nærhospitaler. Endvidere vil han 
komme ind på, hvilke potentialer og muligheder der er ved dette samarbejde mellem 
hospitalsfunktioner og kommunerne.  
 
Efterfølgende vil Poul Michaelsen, hospitalsdirektør for Regionshospitalet Gødstrup, holde 
et oplæg om digitale løsninger i det nære sundhedsvæsen. Han vil komme ind på, hvor-
dan emner som udbredelsen af digitale løsninger, datadeling på tværs af sektorer, IT, 
teknologi og udstyr kan understøtte behandling i nærområdet eller eget hjem. 
 
Afslutningsvis vil der være mulighed for at have en dialog om nære sundhedstilbud, 
nærhospitaler samt digitalisering.  
 
Der er vedlagt et bilag, hvori der præsenteres data om de sundhedshuse, der er i spil 
som placering for nærhospitalerne i Region Midtjylland. Derudover er Sundhedsstyrel-
sens faglige ramme for etablering af nærhospitaler vedlagt.  
  
 

 kl. 14.10-14.40 Region Midtjyllands håndtering af udbud 

Dorte Christensen, vicedirektør i Indkøb og Medicoteknik, og Birgitte Nellemann, ind-
købschef i Indkøb og Medicoteknik, giver en introduktion til udbud og aftaleindgåelse i 
Region Midtjylland. Dorte Christensen giver en introduktion til rammen for indkøbsområ-
det i Region Midtjylland med udgangspunkt i den netop godkendte forsyningsstrategi. 
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Forsyningsstrategien har fokus på de fire følgende kriterier: kvalitet, effektivitet, forsy-
ningssikkerhed og bæredygtighed. Indkøb og Medicoteknik arbejder fokuseret på at 
tænke kriterierne ind i alle indkøb og udbud.  
 
Birgitte Nellemann vil efterfølgende forklare udbudsprocesserne og vise, hvordan der 
arbejdes med kriterierne i udbuddene samt komme med konkrete eksempler på udbud i 
Region Midtjylland. 
 
 
kl. 14.40-15.30 Fremtidens mobilitet 
 
Hver uge rejser op mod 300.000 passagerer med de regionale busruter i Region Midtjyl-
land, og det ønskes at få endnu flere passagerer. Den økonomiske udfordring på det kol-
lektive trafikområde viser imidlertid, at der er brug for at gentænke den kollektive trafik 
for at lykkes med dette. 
 
Vi har som samfund bevæget os væk fra, at et regionalt hovednet mellem hovedbyerne 
alene er løsningen på borgernes mobilitet. Der mangler noget, og der er brug for at 
tænke nyt og anderledes, så borgerne kan sikres den fleksibilitet og mobilitet, der er 
brug for i Region Midtjylland. 
 
På temadagen vil der blive fortalt om, hvordan regionen kan gå fra et fokus udelukkende 
på rutebunden kollektiv trafik til et bredere fokus på mobilitet, herunder konsekvenserne 
for miljø, klima og trængslen i vores byer og på parkeringspladser. 
 
Der vil være oplæg fra Susanne Krawack, seniorkonsulent ved Concito, om hvordan kol-
lektiv trafik skal tænkes bredere. Concito er en klimatænketank i Danmark, hvis formål 
er at omsætte relevant viden til klimahandling og derved accelerere den grønne omstil-
ling både i Danmark og internationalt. 
 


