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Året 
2018 
 

 Af Ane Marie Thulstrup  

 

Året der gik 2018. 
 
2018 blev et spændende år for 
arbejdsmedicin. Vi flyttede på Palle 
Juul-Jensens Boulevard, Aarhus 
Universitetshospital. Fik til huse i 
bygning C, Plan 1. Hele den første 
måned af 2018 var der nedpakning af 
Nørrebrogade, og det meste af februar 
gik med at pakke ud i vores ny lokaler. 
Vi er i løbet af 2018 blevet utrolig glade 
for lokalerne, initialt var der dog en del 
udfordringer, der var problemer 
omkring temperaturreguleringen og lys. 
Dette er alt sammen blevet løst i løbet 
af 2018. 
Resten af AUH var på den anden ende i 
foråret 2018 pga. den store udflytning 
af resten af det gamle Kommune 
Hospital. 
I hele perioden så vi det samme antal 
patienter, som da vi boede på 
Nørrebrogade. 
 
Indflytningen til Aarhus 
Universitetshospital markerede 
afdelingen med en eftermiddag, hvor vi 
havde oplæg af vores ph.d.'studerende, 
der fortalte om det sidste nye 
forskning. Derefter var der en mindre 
reception. Tak for nogle særdeles 
spændende og gode oplæg.  Det var 
dejligt at se så mange mennesker, der 
bakkede op om arrangementet. 
 

 
Udflytning 
 
 
Vores projekt med papirløse journaler 
blev virkelig en succes i 2018. Det er 
yderst begrænset, hvor meget papir der 
bliver printet i løbet af en dag, når det 
handler om patientjournaler. 
Henvisningerne kommer elektronisk, 
bliver visiteret elektronisk, alt bliver 
lagt ind i EPJ og man forbereder sig til 
patientsamtalen ved at gennemgå 
materialet i Den Fælles Elektroniske 
Patient Journal. Derefter bliver der 
dikteret i journalen, og patienten kan 
efterfølgende se sin egen journal på 
Sundhed.dk. 
I 2019 vil vi arbejde på at få 
spørgeskemaet til patienterne gjort 
elektronisk, således at når patienterne 
modtager deres indkaldelse og deres 
spørgeskema, kan man returnere dette 
per mail.  
 
I 2018 havde vi det samme patientflow, 
som vi tidligere har haft, og 
patientantallet og typer af patienter 
ændrede sig ikke markant.  
 
 
 



   

I 2018 var der flere af vores ph.d. ‘er 
der blev færdige og der blev arbejdet 
på at indsende ansøgninger til 
forskellige fonde, så må 2019 vise, om 
dette giver et resultat. 
Det er altid en stor glæde, at se 
ph.d.'er blive færdige og forsvare deres 
afhandling. Det er altid en festdag i 
afdelingen, men også med lidt vemod, 
da ph.d.erne ofte skal videre i deres 
kliniske uddannelse. Samtidig giver 
forskning et godt indblik og er med til 
at forbedre vores vurdering af 
årssagssammenhæng og prognose for 
de arbejdsmedicinske patienter. 
 
I maj arrangerede vi et møde med 
titlen "Hvordan får vi et bedre 
arbejdsmiljø – hvad virker?", som trak 
fulde huse i Merete Barker Auditoriet på 
Aarhus Universitets campus. 
Baggrunden var ønsket om at bidrage 
med evidensbaseret viden til det 
pågående arbejde i 
beskæftigelsesministerens 
ekspertudvalg om udredning af 
arbejdsmiljøindsatsen, som blev 
afsluttet i september 2018.  
I dette arbejde deltog Henrik Kolstad 
fra afdelingen. 
 
2018 blev desuden præget af, at der 
tilkommer flere besparelser. 
Vi kom igennem året 2018 uden 
underskud og uden reduktion af 
medarbejderstab. Der har været 
naturlig afgang og vi har været i stand 
til at opretholde et antal af patienter, 
dog med undtagelse indenfor det 
psykologiske område, hvor vi har været 
nødt til at lave en reduktion uden dog 
at lave personaleafskedigelse, men 
dette har gjort, at patienter med en 
psykologisk problemstilling har været 
lidt nedsat.  
Overordnet kom vi igennem 2018 uden 
økonomisk underskud, så antal af 
patienter der forventes og er fortsat en 
god uddannelsesafdeling for især yngre 
læger. 
 
Overordnet har 2018 været et tumulent 
år med en stor flytning, hele hospitalet 
har flyttet, hvilket også har givet 

udfordringer i vores afdeling, men på 
trods af dette har vi opretholdt vores 
patient flow. Vi har fortsat et godt 
arbejdsmiljø og en aktiv 
forskningsafdeling. Alt dette kunne ikke 
lade sig gøre uden meget dedikerede og 
engagerede medarbejdere. Alle skal 
have en stor tak for indsatsen. 
 
Med venlig hilsen 
 
Ane Marie Thulstrup 
 
 
 

 
Vores nye afdeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Yngre læger 
 
Af Ane Marie Thulstrup, ledende overlæge. 
 

I 2018 har vi haft et stort flow af yngre 
læger, hvilket er dejligt for vores 
afdeling, da de giver inspiration, 
derudover er et vigtigt i forhold til på 
sigt at få lavet et generationsskifte 
samt at være med til at uddanne yngre 
læger i Regionen. Yngre læger har lavet 
en del opgaver som bl.a. 
gruppeundersøgelser og bl.a. har der 
været fokus på PBC-problemstillinger. 
 
2018 blev afsluttet med et 
medarbejderseminar, hvor vi 
diskuterede visioner og fremtid på 
Afdelingen. Der blev nedsat en del 
arbejdsgrupper, og til hvert 
personalemøde efterfølgende, er der 
blevet fulgt op på disse grupper. Bl.a. 
var der fokus på at minimerer antallet 
af udeblivelser og finde ud af, hvorfor 
man udebliver. Antallet af udeblivelser 
er blevet kraftigt reduceret heraf. Der 
er fx blevet ændret på sms-
påmindelsen. Der blev arbejdet på at 
lave skemaer, således at man bedre 
kan vurdere en patient, der kommer 
med en psykologisk problemstilling. 
Dette er blevet etableret. Skemaet 
mangler dog at blive gjort elektronisk. 
Der har været en del visioner for 
fremtiden inden for det 
forskningsmæssige område, og affødt 
af seminariet, er der blevet arbejdet på 
ansøgninger til videnskabelige fonde, 
men der er endnu ikke kommet en 
afgørelse. 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Personalepsykolog-
ordningen  
 

Af Gitte Uldall Petersen, arbejdspsykolog 

Personalepsykologordningen har i 2018 
været benyttet af et bredt udsnit af 
faggrupper ansat i Region Midt. Den 
største faggruppe er repræsenteret ved 
sygeplejersker og social- og 
sundhedsassistenter, mens den 
næststørste faggruppe er repræsenteret 
ved pædagoger eller pædagogisk 
uddannet personale. Herefter følger 
henholdsvis lægesekretærer og 
medarbejdere med specialfunktioner 
vedr. organisation eller IT. Den fjerde 
største gruppe udgøres af læger og er 
efterfulgt af henholdsvis fysio- og 
ergoterapeuter samt teknisk personale.  
I 2018 observeres en mindre tendens til, 
at flere medarbejdere med 
længerevarende uddannelser henvender 
sig i Personalepsykologordningen, set i 
forhold til de foregående år. Som hidtil er 
der en betydelig overrepræsentation af 
kvinder blandt de medarbejdere, der 
benytter sig af ordningen og 
samtaleforløbene varierer fra én 
rådgivende samtale til maksimalt fem 
samtaler.  
Henvendelsesårsagerne varierer fra et 
oplevet stort arbejdspres med baggrund i 
en ubalance mellem arbejdstid og 
arbejdsmængde til 
samarbejdsvanskeligheder i forhold til 
kolleger eller ledelse og til følgevirkninger 
(især afskedigelse og omplacering) af 
sparekrav og organisatoriske forandringer 
(især flytning og fusion af 
arbejdspladser). Særligt den sidstnævnt 
henvendelsesårsag opleves i stigning 
gennem 2018. 

 

Personalepsykologordningen 

- et tilbud til ansatte i Region Midtjylland 

 
Som ansat i Region Midtjylland har man 
mulighed for at benytte personalepsykolog-
ordningen, hvis man har oplevet 
længerevarende psykiske belastninger i 
forbindelse med arbejdet. 
Personalepsykolog-ordningen er anonym.  
Der kan fx være tale om: 
- Stress forbundet med arbejdet, 
samarbejdsvanskeligheder, konflikter, 
mobning eller manglende trivsel og 
arbejdstilfredshed, som har stået på i 
længere tid.  
Reaktioner på traumatiske hændelser på din 
arbejds- plads, fx ulykker, alvorlige fejl, 
dramatiske hændelser, vold og trusler. 
 
Regionens personalepsykolog-ordning er 
gratis at benytte og omfatter én eller flere 
samtaler med en personalepsykolog. Det er 
ikke nødvendigt med en henvisning,  
medarbejderen skal blot kontakte 
personalepsykolog-ordningens sekretær for 
at aftale tid til en samtale med en 
personalepsykolog. 
 
Personalepsykologen træffer sammen med 
medarbejderen aftale om den relevante 
hjælp og behandling. 
 



 

Den kliniske aktivitet  
 

 
 
Af Ane Marie Thulstrup, ledende overlæge 

 
I 2018 havde vi problemer med at få 
data ud af vores databaser. Dette bliver 
forhåbentlig løst i løbet af 2019. 
Overordnet har henvisningsmønsteret 
ikke ændret sig fra de tidligere år. 
Der er 3 grove grupper af patienter; 
bevægeapparatslidelser og 
nervelidelser, psykiske problemstillinger 
samt andre helbredsproblemer, der 
dækker over både hud og lunger. 
I 2018 har vi arbejdet med ventetid hos 
vores patienter som er blevet 
reduceret. Det gælder både patienter 
med en psykologisk problemstilling, 
andre patienter samt patienter fra 
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 
 
Overordnet har vi i 2018 set knap 1000 
patienter, fordelt på de 3 grupper. 
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Andre aktiviteter 
 
Hele året har afdelingen været aktiv 
med undervisning, både på 
Universitetet, hvor der er blevet 
undervist medicinstuderende i 
arbejdsmedicin og en del undervisning 
af praktiserende læger.  
 
Praktiserende læger er især blevet 
undervist i stresshåndtering. Gennem 
de sidste år har vi foredrag og andre 
typer oplæg i bla. fagforeninger, hvor 
der har været gå-hjem- og 
fyraftenmøder. Generelt har der været 
stor tilslutning til disse tilbud.  
 
 
En anden aktivitet er deltagelse i 
konference, hvor Alexandra Golabek 
Christiansen har vundet en pris for 
bedste poster. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alexandra Golabek Christiansen tog 
guld med hjem fra Manchester-
konference og dermed flot anerkendelse 
for sin forskning.  
Sidst i september mødtes forskere fra 
hele verden for at diskutere, hvordan 
man forebygger sundhedsskadelige 
arbejdsforhold. Alexandra Golabek 
Christiansen deltog i konferencen 9th 
International Conference on the Science 
of Exposure Assessment i Manchester. 
Alexandra medbragte en 
forskningsposter om projektet Synligt 
og sikkert arbejde med epoxy: 
Forebyggelse af eksem med 
visualisering.  
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