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Centerchef fra Århus Sygehus i 
spidsen for DNU 

Frank Skriver Mikkelsen er fra 1. maj projektdirektør i DNU. 

- Mine kvaliteter er, at jeg er god til at få ting til at ske. Jeg er ikke 
stærk i at arbejde med store visioner. Var stillingen blevet slået op for 4 
år siden, ville jeg ikke være den rigtige mand til jobbet. Jeg har det 
bedst, når jeg kan se mållinjen – og det kan jeg her.  
 
Sådan siger centerchef for kræftcenteret siden 2006, cand.scient.pol. 
Frank Skriver Mikkelsen. Han er udnævnt til ny projektdirektør for Det 
Ny Universitetshospital i Århus fra 1. maj 2010.  
 
Ikke uden betænkning  
Frank Skriver Mikkelsen takkede dog ikke ja til stillingen lige med det 
første:  
 
- Jeg skulle selvfølgelig lige mærke efter i maven. Jeg har været rigtig 
glad for min nuværende stilling, og den kunne give mig udfordringer – 
også i fremtiden. Her er jeg tæt på arbejdet i de kliniske afdelinger og 
på patienterne. Fremover vil jeg ikke være helt så tæt på klinikken, der 
skal jeg beskæftige mig med mursten, forklarer han.  
 
Far frem for alt  
Frank Skriver Mikkelsen har en travl tid foran sig:  
 
- Lige nu er mit fokus på at få afleveret kræftcenteret til min efterfølger 
på en god måde. Jeg skal selvfølgelig også bruge nogle timer på at 
sætte mig så godt ind i byggeriet som muligt. Så det er godt, jeg sidder i 
en stilling, hvor der ikke er nogen max arbejdstid, spøger den 41-årige 
centerchef.  
 
Han er far til to drenge, som han har boende hver anden uge, og er 
derfor meget opmærksom på, at familien ikke bliver sat til side til fordel 
for arbejdet.  
 
- Jeg har perioder, hvor jeg arbejder rigtig meget, men jeg er god til at 
sige, at jeg skal holde fri. Jeg arbejder aldrig om lørdagen, eller når jeg 
holder ferie. Jeg skal have nogle frirum, hvor jeg lader op, forklarer 
Frank Skriver Mikkelsen.  
 
En personlig risiko  
- Jeg sætter en ære i, at projektafdelingen i DNU er oppe at svinge. Det 
skal være et rart sted for medarbejderne at være, fortæller den ny 
projektdirektør, der synes, det er et kæmpe privilegium at stå i spidsen 
for så stort et byggeprojekt.  
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- Men jeg er da klar over, at det indebærer en personlig risiko for mig. 
Alle ved, at større offentlige byggerier af og til sprænger budgetter. Jeg 
står i skudlinjen, hvis noget går galt, forklarer han og understreger, at 
der fra starten af har været et meget højt ambitions- og visionsniveau i 
projektet.  
 
Og efter barberingen af budgettet fra et beløb på 10-12 mia. kroner til 
8,96 mia. kroner, bliver det måske ikke så stort og flot, som mange 
havde ønsket sig, mener Frank Skriver Mikkelsen.  
 
- Nu skal vi have tilpasset visionerne til virkeligheden og samtidig få folk 
til at tro på, at det stadig bliver rigtig godt, selvom der er nogle ting, vi 
ikke får med. Det bliver min opgave og min største udfordring.  

3 hurtige til den nye projektdirektør:  

� Hvad er din største styrke som leder?  
- Jeg er handlekraftig. Jeg kan træffe beslutninger meget 
hurtigt, hvis det er det, der er brug for. Og oftest er det de 
rigtige. Når man bliver leder på et vist niveau, er der ikke altid 
mulighed for at gennemføre undersøgelser og analyser, inden 
man træffer et valg. Nogle gange må man stole på sit instinkt.  
 

� Hvad er din største svaghed som leder?  
- Jeg er utålmodig. Hvis nogen har brug for meget lang tid til at 
tale sig frem til en beslutning, bliver jeg utålmodig. Så bliver jeg 
urolig og sidder og tripper. Jeg ved, hvornår jeg skal styre mig, 
men jeg har meget temperament.  
 

� Hvad er det første, du går i gang med den 1.maj?  
- Så går jeg ud og får snakket med medarbejderne i 
projektafdelingen. Lærer dem at kende og hører om deres 
opgaver og arbejdsvilkår. Hvis ikke jeg får det gjort, bliver jeg 
hurtigt bare en del af driften – jeg tror, det er en tid, der er givet 
godt ud. 

 
DNU-projektet - Hvor er vi? 

� Regionsrådet i Region Midtjylland har netop godkendt DNU's 
finansieringsansøgning til staten. Der er søgt om 6,35 milliarder 
kroner, men ansøgningen gør opmærksom på, at Region 
Midtjylland anser et projekt til 8,96 milliarder kroner som det 
mest realistiske. Svar på ansøgningen ventes hen over 
sommeren 2010. 
 

� Projektafdelingen og Rådgiverne er ved at afslutte en 
nedskalering af projektet. Det vil sige, at helhedsplanen skal 
tilpasses, så den passer til den økonomiske ramme, som 
Regionsrådet har meldt ud på 8,96 milliarder kroner. Den bliver 
afsluttet ultimo marts.  
 
Kilde: Projektafdelingen, DNU 

19/03/10 Maria Wind Retoft  Foto/grafik: Michael Harder 
 

 

Fire stjerner til THG og Samsø 
Sygehus 
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TGH og Samsø Sygehus scorer fire stjerner ud af fem mulige i 
undersøgelse af sundhedskvalitet.  
 
Undersøgelsen er en del af projektet Sundhedskvalitet, der er udviklet i 
et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet med det formål at understøtte det frie sygehusvalg 
og fremme patienternes inddragelse i eget forløb.  
 
På hjemmesiden sundhedskvalitet.dk kan patienter og pårørende få en 
nem og overskuelig adgang til relevante statistiske oplysninger. Det er 
på baggrund af disse oplysninger om kvalitet og service, at der uddeles 
stjerner til landets sygehuse.  
 
Afdelingerne på Nørrebrogade har fået tre stjerner. 

19/03/10 Michael Harder/Gudrun Haller  Foto/grafik: Michael Harder 

 

 

 

 

Patienthotellet holder 
påskelukket 

 
Patienthotellet har lukket i påsken både på Nørrebrogade og Tage-
Hansens Gade.  
 
Der vil være lukket i tidsrummet fra og med onsdag den 31. marts 
klokken 15.00 til onsdag den 7. april klokken 7.00. 

19/03/10 Gudrun Haller  Foto/grafik: Fotocollage: Michael Harder 

 

 

 

Ny centerchef for medicinsk 
center 
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Claus Thomsen ny centerchef 

Lægefaglig chef, dr. med Claus Thomsen tiltræder 1. april stillingen som 
centerchef for Medicinsk Center. Hermed får centret en chef, der kender 
stillingen særdeles godt, i det han tidligere har siddet i chefstolen, og 
har været med til at opbygge Medicinsk Center.  
 
Claus Thomsen har siden foråret 2008 været lægelig chef i 
projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital.  
 
Claus Thomsen er 51 år og uddannet læge fra Aarhus Universitet i 1987. 
I 1999 blev han speciallæge i intern medicin og tre år senere 
speciallæge i medicinsk endokrinologi.  
 
Han har gennemført hovedparten af sin videre uddannelse ved Århus 
Sygehus og Regionshospitalet i Randers. Claus Thomsen har en ph.d. 
grad fra 1995 og en doktorgrad fra 2006. 

19/03/10 Gudrun Haller  Foto/grafik: Michael Harder 

 

 

 

 

En sidste hilsen fra en patient 

 
Inge Skouboe Sørensen var patient på Onkologisk Afdeling gennem tre 
år. Ugen før sin død, 17. februar 2010, skrev Inge Skouboe Sørensen et 
brev, hvor hun takker personalet.  
 
Brevet bad hun sin mand sende til personalebladene på sygehusene i 
Silkeborg og Århus samt til medlemsbladet hos Kræftens Bekæmpelse. 
Det nåede han ikke, før hun åndede ud for sidste gang, men han valgte 
at sende det efter hendes død.  
 
I sit brev skriver Inge Skouboe Sørensen blandt andet:  
 
”Jeg blev glædeligt overrasket over den kompetence og omsorg, som jeg 
har mødt – især på Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus, hvor jeg var 
patient på D6, og de medicinske afdelinger på Regionshospital Silkeborg. 
Både under de talrige behandlingsdage og den længere række af 
indlæggelsesperioder, som jeg har været igennem.”  
 
Læs hele brevet her. En sidste hilsen fra en patient. 

19/03/10 Gudrun Haller  Foto/grafik: Michael Harder 

 

 

 

Fri adgang til Klinisk Ordbog 
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Alle medarbejdere har på deres arbejds-pc nu adgang til Klinisk Ordbog, 
efter at Region Midtjyllands it-afdeling har tegnet abonnement på 
onlineudgaven af ordbogen. 
 
Ordbogen findes på adressen: ordbog.gyldendal.dk.  
 
Klinisk Ordbog indeholder over 32.000 opslagsord og foreligger i en 
udvidet elektronisk og brugervenlig udgave med artikler skrevet i et 
alment forståeligt sprog. Ordbogen oversætter medicinske fagudtryk til 
dansk og omvendt.  
 
Udover ordbogsfunktionen fungerer Klinisk Ordbog også som et leksikon 
med beskrivelser og forklaringer af begreber og sygdomme, herunder 
krydshenvisninger til beslægtede og uddybende ordforklaringer.  
 
Da adgangen til ordbogen er ubegrænset, er der ikke behov for at 
udfylde brugernavn og password i login-boksen på forsiden. Man søger 
blot i det hvide søgefelt. 

19/03/10 Gudrun Haller  Foto/grafik: Michael Harder 

 

 

 

 

- Behovet for vores arbejde er 
stort 

Rie Winther har som socialrådgiver siddet i en arbejdsgruppe i 
Sundhedsstyrelsen, som forsøger at påvirke lovgivningen til gavn for 
patienternes rehabilitering ifm. "Kræftplan 3". 

Socialrådgiver Rie Winther husker tilbage til for 9 år siden, hvor hun 
næsten lige var startet på Århus Sygehus.  
 
Hun havde et længere forløb med en ung mand, som tidligere havde fået 
konstateret kræft. Hun havde mødt hans forældre, og alle var glade, da 
han endelig blev erklæret rask.  
 
Rie Winther havde hjulpet ham med at få en lejlighed, og med at 
kontakte relevante instanser, så han kunne færdiggøre sin uddannelse.  
 
- Det håb, som den lejlighed gav ham, det var det hele værd. Han nåede 
kun at være der en enkelt nat sammen med sine forældre. Han fik et 
tilbagefald og klarede det desværre ikke. Han havde hele livet foran sig. 
Det er sådan noget, jeg godt kan tænkte tilbage på i dag. Det rørte mig.  
 
Bindeled mellem patient og det offentlige mv.  
Rie Winther, som er fast tilknyttet Hæmatologisk afdeling R på Tage-
Hansens Gade, men også servicerer mange andre afdelinger på 
matriklen og det Palliative Team på Nørrebrogade, er en af de 8 
socialrådgivere, der er tilknyttet Århus Sygehus.  
 
Deres opgave består blandt andet i at hjælpe patienter og pårørende 
med kontakten til det offentlige under sygdom. Det kan være helt basalt 
at sikre en indtægt f.eks. i form af sygedagpenge, beløb ved kritisk 
sygdom, erstatninger, flexjob eller andet. 
 
Derudover rådgiver de om mulighederne for plejeorlov, pasningsorlov 
osv. eller har samtaler med den syge eller pårørende f.eks. om, hvordan 
det er at have fået konstateret en kræftsygdom.  
 
Patienterne føler sig magtesløse  
Socialrådgiver Rie Winther bliver både kontaktet af sygehuspersonalet 
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på afdelingerne, patienten selv og de pårørende:  
 
- Det er alle typer af mennesker, der har behov for hjælp – ikke kun de 
socialt svagt stillede, men også mennesker, der ikke tidligere har været i 
berøring med det sociale system. De bliver lettede over, at nogen tager 
over, så de ikke skal bekymre sig over de praktiske ting.  
 
For oveni en sygdom kan det virke helt uoverskueligt at søge orlov eller 
sørge for at få forlænget sygedagpengene, så regningerne stadig kan 
blive betalt.  
 
Ked af fyringsrunder  
- Jeg oplever, at patienter og pårørende er meget taknemmelige for min 
hjælp. For at bruge en floskel, så føler jeg, at jeg gør en forskel. Og det, 
synes jeg, siger noget om behovet for socialrådgiverne, forklarer 53-
årige Rie Winther.  
 
Flere danske sygehuse har i de seneste år skåret i antallet af 
socialrådgivere, og det er en ærgerlig prioritering, mener Rie Winther.  
 
- Det er min overbevisning, at de sociale forhold har stor betydning for, 
at patient og pårørende får en vellykket rehabilitering efter et svært 
sygdomsforløb.  
 
Endorfiner er terapi  
Arbejdslivet som socialrådgiver på et hospital er spændende, og Rie 
Winther er glad for sit job, men det kan også være psykisk hårdt, synes 
hun. Hun har dog fundet en løsning på, hvordan hun kan holde til de 
mange svære samtaler:  
 
- Jeg løber, cykler og vinterbader og alt andet, hvor endorfinerne 
frigives. Det er min ”terapi”. 

19/03/10 Maria Wind Retoft  Foto/grafik: Michael Harder 
 

 

 

Bliv klogere på regions-ID’et 

 
IT-afdelingen er i fuld gang med at hjælpe brugere på det nye system, 
som gør, at man ved hjælp af et enkelt kodeord kan få adgang til alle 
Region Midtjyllands programmer såsom Outlook, "daglige programmer", 
eDoc, ESDH osv.  
 
Med tiden følger også EPJ, som løbende bliver flyttet over i regionsregi.  
 
Læs mere om Regions-ID i nyhedsbrevet MidtNyt nr. 4. 

19/03/10 Gudrun Haller  Foto/grafik: Grafik 

 

 

 

 

Ny cafébestyrer søges 

 
Cafébestyrer Karin Bilstrup forlader Århus Sygehus ved udgangen af 
april, derfor søger cafégruppen NBG hendes efterfølger med opstart til 
september.  
 
Karin Bilstrup er selv aktiv til og med sidste cafédag før sommerferien 
fredag d. 7. maj, hvor hun holder afskedsreception som cafebestyrer.  
 
Interesserede kan høre nærmere om jobbet hos Karin. Der kan lægges 
en telefonbesked via Teknisk Afd. sekretær tlf: 3950.  
 
Interesserede har mulighed for at være med som "føl". 
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19/03/10 Gudrun Haller  Foto/grafik: Grafik 
 

 

 

Fornemt besøg i DNC-huset 

Ledende overlæge Jørn Theil viser den kinesiske ambassadør rundt. 

Den kinesiske ambassadør i Danmark besøgte den 9.marts DNC-huset 
sammen med en lille delegation fra ambassaden.  
 
Formålet med besøget var at give gæsterne en rundvisning, vise dem 
scanningsfaciliteterne og give dem en kort præsentation af 
neuroforskningen i Århus. 

19/03/10 Anne Henriksen/Gudrun Haller  Foto/grafik: Søren B. 
Andersen 

 

 

 

 

Peter Funch-Jensen har sagt sin 
stilling op 

Peter Funch-Jensen har opsagt sin stilling på Århus Sygehus. 

Professor, dr. med. og specialeansvarlig overlæge Peter Funch-Jensen 
har sagt sin stilling op ved Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling L efter 
uenighed med hospitalsledelsen om bibeskæftigelse.  
 
- Vi er kede af, at vi ikke har kunnet nå til en fælles forståelse. Vi har 
taget Peter Funchs opsigelse til efterretning, siger hospitalsledelsen.  
 
Pressemeddelelse fra Århus Sygehus 

19/03/10 Gudrun Haller  Foto/grafik: Michael Harder 

 

 

 

Standardrum testet med 
papkasser 
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Rummene på Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) skal ensartes, 
så det kommer personale og patienter til gode. Derfor har 
Projektafdelingen for DNU etableret mock-ups, således at fremtidens 
brugere kan have indflydelse på udformningen af deres arbejdsplads.  
 
For hvordan ønsker lægerne, sygeplejerskerne og resten af hospitalets 
fremtidige personale, at deres arbejdsplads skal udstyres og udformes? 
Det kan være svært at give et entydigt svar på.  
 
Derfor har Projektafdelingen for DNU etableret 3 såkaldte ”mock-
ups” (simple modeller, red.) af henholdsvis intensivstue, sengestue og 
de store og små fleksible toiletter.  
 
Det skete i samarbejde med læger, sygeplejersker, serviceassistenter, 
ergoterapeuter, arbejdsmiljøkonsulenter m.fl. Fagfolk, som må betegnes 
som eksperter, da de har deres daglige gang på hospitaler og blandt 
patienter. 
 
Læs mere om projektet her 

19/03/10 Gudrun Haller  Foto/grafik: Michael Harder 

 

 

 

 

Rødhals i pleje 

Rødhalsen nyder den hjemmelavede fedtkugle. 

En rødhals har ikke blot fundet læ for sne, kulde og blæst i kælderen på 
Tage-Hansens Gade. Den har også fundet sig en madmor. En af 
medarbejderne, Kirsten Christensen fra Radiologisk Afdeling, har hængt 
en hjemmelavet fedtkugle op, så fuglen har lidt at stå imod med.  
 
- Et pund smeltet margarine blandet med müsli og havregryn hældes i et 
kaffekrus og wupti, så er der mad til den lille fugl i mange dage, 
forklarer Kirsten, som har opskriften fra Køkkenet.  
 
- Rødhalsen er sandsynligvis en han, for hunnerne drager sydpå om 
vinteren. Jeg synes, det er dejligt, at rødhalsen føler sig tryg her, og vi 
nyder alle dens selskab. Og jo, en rødhals er den samme fugl, som 
mange kalder rødkælk, fortsætter Kirsten med at stort smil. 

19/03/10 Michael Harder/Gudrun Haller  Foto/grafik: Michael Harder 

 

 

 

Motion og velgørenhed - vil du 
løbe med? 
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Foto fra DHL-stafetten. Nu er der også mulighed for at deltage i Kuul-
running. 

Tre ultraløbere har taget initiativ til KUUL running, hvor de løber 
sammen to gange om måneden og meget gerne vil have flere løbere 
med fra Århus Sygehus. KUUL running er motion og velgørenhed på 
samme tid.  
 
Drivkraften bag KUUL er tre energiske løbere, der kan lide at løbe langt - 
rigtig langt. De løber gerne 246 kilometer i en god sags tjeneste. 
 
Lidenskaben for løb kombineres med velgørenhed til fordel for indlagte 
børn og deres familier på afdelingerne for Hjertebørn  
 
Her kan du finde flere informationer www.kuul.dk eller læs om tilmelding 
og mødested her 

19/03/10 Gudrun Haller  Foto/grafik: Michael Harder 

 

 

 

 

Take Away - nu også på THG 

 
Er der et travlt program, også efter arbejdstid, er der nu mulighed for at 
slippe let og sundt om ved aftensmaden, når man er ansat på Tage-
Hansens Gade. 
 
Fra marts kan man benytte sig af køkkenets Take Away. 
 
Læs menuen her.  

19/03/10 Gudrun Haller  Foto/grafik: Grafik 

 

 

 

 

Tegningen 

Frank prøver også at få virkeligheden tilpasset visionerne, og han er god 
til at træffe hurtige beslutninger, som "oftest" er rigtige... 
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19/03/10 Ken Kragsfeldt  Foto/grafik: Ken Kragsfeldt 
 

 

 

Nyt om navne 

 
25 års jubilæum: 
 
Projektsygeplejeske Connie Winther, den 1. marts 2010  
Medicinsk Center, Dermato-Venerologisk Afd. S 
 
Sygeplejerske Anna Kristine Østergaard, den 1. marts 2010  
Kirurgisk Center, Plastikkirurgisk Afd. Z  
 
Serviceassistent Jette Vittrup Trøjborg, den 12. marts 2010  
Neurocentret, Neurokir. Afd.  
 
Sygeplejerske Lisbeth Lynge Christensen, den 21. marts 2010  
Medicinsk Center, Medicinsk Kardiologisk Afd. A  
 
Afd.sygeplejerske Hanne Majgaard Sørensen, den 22. marts 2010  
Kræftcentret, Hæmatologisk Afd. R  
 
Overlæge Jens-Ole Søjbjerg, den 1. marts 2008.  
Kirurgisk Center, Ortopædkirurgisk Afd. E 
 
40 års jubilæum: 
 
Sygeplejerske Jytte Sveinsson, den 1. marts 2010  
Kirurgisk Center, Anæstesiologisk Afd.  
 
Sygehjælper Ulla H. jensen, den 1. marts 2010  
Kræftcentret, Onkologisk Afd.D  
 
Sygeplejerske Anne-Grethe Bang Madsen, den 1. marts 2010  
Neurocentret, Øjenafdeling J 

19/03/10 Anita Kragsnæs  Foto/grafik: Birgit Stenou 

 

 

Summasummarum udgives af Hospitalsledelsen på Århus 
Universitetshospital, Århus Sygehus. 
Ansvarsh. redaktør: Kommunikationsrådgiver Eva Bundegaard  
Redaktionssekretær: Journalist Gudrun Haller. Idéer og kommentarer 
til nyhedsbrevet sendes til journalistpraktikant Maria Wind Retoft på 
marireto@rm.dk  
 
Hospitalsledelsen får artikler til gennemsyn, hvis den ansvarshavende 
redaktør vurderer, det er nødvendigt i forhold til den redaktionelle 
linje. 

 

Siden er sidst opdateret 18. maj 2009 
Sidens placering: http://as-intra/webtop/site.aspx?p=135&Action=previewNA&TypeID=4&Date=2010-03-23  
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