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Årsberetning 2021
Så blev det tid for at barsle med en fælles
årsberetning for Afdeling for Hjerne- og
Nervesygdomme.
Gennem mange år har der været
tradition for at flere af vores store
forskningsenheder har udgivet deres
årsberetninger, hvilket også vil fortsætte i
tiden fremover.
Vi finder det dog også relevant som afdelingsledelse at give et blik ind i den store
og mangfoldige organisation vi er og vise
de mange facetter som vi rummer.
Vi ved godt, at det kun er en lille
appetitvækker, men det vidner om et
bredt spektrum af neurologiens mange
sider og muligheder. Et billede på et stort
og fagligt engagement uanset hvor vi
bevæger os rundt.

Ikke alt og alle vil være repræsenteret,
men vi har forsøgt at favne bredt.
Årsberetningen er fostret ud fra en idé om
både at lave en status over årets gang til
alle vores medarbejdere men samtidig
også i en form, så den kan deles med
eksterne partnere, nye medarbejdere m.fl.
Vi har forsøgt at følge tiden i forhold til at
være miljøbevidste og CO2-besparende
ved ikke at få denne udgave trykt men
kun formidlet digitalt. Vi håber I vil tage
godt imod denne første udgave og lade jer
inspirere af jeres kollegaer rundt omkring i
HNS.
Vi er stolte over at være lederpar i en
organisation hvor dedikation, engagement
og fagligt fællesskab er drivkraften til
glæde for vores patienter.

Mange hilsner, Mette og Jesper
Afdelingsledelsen

Side 3
Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme – Rigshospitalet

Årets gang

Indhold

Introduktion

Organisation

Klinikker, centre og enheder

Afsnit og faggrupper

Forskning og uddannelse

Nøgletal og
behandlinger
Organisation
Ledelsessekretariat og
stabsfunktioner
Nøgletal i 2021
Økonomi
Vores aktivitet/patient
kontakter
Trombolyse og trombekotomibehandling

Side 4
Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme – Rigshospitalet

Årets gang

Indhold

Introduktion

Organisation

Klinikker, centre og enheder

Afsnit og faggrupper

Forskning og uddannelse

Årets gang

Organisation
Med knap 800 medarbejdere er Afdeling for
Hjerne- og Nervesygdomme en af sværvægterne på
Rigshospitalet. Vi fordeler os på 8 sengeafsnit, i 10
klinikker og flere efterambulante funktioner samt i
en række af forskningsgrupper og enheder. Desuden
har vi tæt samarbejde med 2 videnscentre, som
er tilknyttet afdelingens specialer. Vi er en række
forskellige faggrupper, som vægter samarbejde højt,
fordi vi herigennem hjælper hinanden til at nå de fælles
mål om at sikre den bedste behandling og pleje af
vores patienter.
Vi varetager som landets største neurologiske
afdeling behandling af alle neurologiske sygdomme
på hovedfunktionsniveau, vi har regionsfunktion og
ligeledes højt specialiseret funktion indenfor de fleste
områder.
Vores organisationsdiagram
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Sekretariat

Afsnit og faggrupper

Sengeafsnit
RH Glostrup

Epilepsiovervågning,
sengeafsnit 6073

Blodpropper og
Blødninger i Hjernen,
sengeafsnit 15

Hjerne- og
Nervesygdomme,
sengeafsnit 7064

Blodpropper og
Blødninger i Hjernen,
sengeafsnit 35

Hjerne- og
Nervesygdomme,
sengeafsnit 7074

Hjerne- og
Nervesygdomme,
sengeafsnit 28
Hjerne- og
Nervesygdomme,
sengeafsnit 38

Årets gang

Afdelingsledelsen
Tværgående funktioner

Afdelingsledelsessekretariat,
stabsfunktioner

RH Blegdamsvej

Forskning og uddannelse

Neuropsykologer, logopæder, kliniske
undervisere, kliniske sygeplejespecialister

Klinikker
RH Blegdamsvej
Nationalt Videnscenter
for Demens
Hukommelsesklinikken
8015/8025
Epilepsiklinikken, 2164
Nerve- og Muskelsyg
domme, klinik 8077
herunder IVIG
Hjerne- og
Nervesygdomme,
specialklinik 7065

Forskning, videncentre, enheder
RH Glostrup

RH Blegdamsvej

Dansk Hovedpinecenter

Nationalt Videnscenter
for Demens

Hovedpine- og
migræneforskning

Klinisk forsknings
enhed, demens

Nationalt Videnscenter
for Hovedpine

Hjernekræft, klinik 48

Neurobiologisk
Forskningsenhed

Enhed for Klinisk
Apopleksiforskning

Hjerne- og Nerve
sygdomme, klinik 7PA

Neuromuskulær
Forskningsenhed

Blodpropper og
Blødninger i Hjernen,
klinik 25

SPECT Hjerneskanning,
6002

Dansk Multipel Sklerose
Center herunder
Neuroimmunologisk
Laboratorium,
57 og Klinik for
Synsnervebetændelse

Dansk Multipel Sklerose
Center, Skleroseklinikken
16/26

RH Glostrup

Epilepsiforskning
Søvn- og Hovedpine
sygdomme, senge
afsnit 48

Klinik for Bevæge
forstyrrelser, herunder
Spasticitetsklinikken
og Smerteklinikken
(CRPS-klinik)
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Neurovaskulærforskning

Det Danske
Scleroseregister

Sygeplejerskeforskningsenhed
RH Blegdamsvej/RH Glostrup
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Ledelses
sekretariat
og stabs
funktioner
Vores ledelsessekretariat og
stabsfunktioner er fordelt på
begge matrikler. Opgaver som
er forbundet med daglig drift
varetages lokalt på begge
matrikler, mens andre er
allokeret til enkeltpersoner og/
eller løses tværgående.

Nadja Riedel

Marianne Juul Carlsen

Afdelingsledelsessekretær Nadja Riedel og afdelingsledelses
sekretær Marianne Juul Carlsen er vores administrative ansigter
udadtil på afsnit 39, Rigshospitalet – Glostrup.
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Vores ledelsessekretariat og
stabsfunktioner er fordelt på
begge matrikler. Opgaver som
er forbundet med daglig drift
varetages lokalt på begge
matrikler, mens andre er
allokeret til enkeltpersoner og/
eller løses tværgående.

Anne Kathrine Rottwitt

Trine Grønnegaard

Mens det på afsnit 7076 i Nordfløjen på RigshospitaletBlegdamsvej er afdelingsledelsessekretær Anna Kathrine
Rottwitt og afdelingsledelsessekretær Trine Grønnegaard,
som udfylder den tilsvarende rolle.
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Vores ledelsessekretariat og
stabsfunktioner er fordelt på
begge matrikler. Opgaver som
er forbundet med daglig drift
varetages lokalt på begge
matrikler, mens andre er
allokeret til enkeltpersoner og/
eller løses tværgående.

Kommunikationsmedarbejder Ditte Sjølund

Til staben hører en kommunikationsmedarbejder, som varetager
vores interne kommunikation bl.a. i form af faste nyhedskanaler
dvs. ugebrev for læger, Ledernyt og Neuronyt, koordinering og
opfølgning af opgaver på tværs af matrikler. Kommunikations
medarbejderen følger afdelingsledelsen på hver af matriklerne.
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Vores ledelsessekretariat og
stabsfunktioner er fordelt på
begge matrikler. Opgaver som
er forbundet med daglig drift
varetages lokalt på begge
matrikler, mens andre er
allokeret til enkeltpersoner og/
eller løses tværgående.

Klinisk sygeplejespecialist Stina
Posborg og klinisk sygepleje
specialist Sidsel Goor Pedersen

Klinisk sygeplejespecialist og
kvalitetskoordinator Lone Lundbak
Mathiesen

Som en del af staben har vi også kliniske sygeplejespecialister og
en kvalitetskoordinator som har fokus på udvikling af sygeplejen og
kvalitetsarbejde i tæt samarbejde med afdelingssygeplejerskerne
og oversygeplejersken.
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Vores ledelsessekretariat og
stabsfunktioner er fordelt på
begge matrikler. Opgaver som
er forbundet med daglig drift
varetages lokalt på begge
matrikler, mens andre er
allokeret til enkeltpersoner og/
eller løses tværgående.

Klinisk underviser Helle Andersen, klinisk underviser Pernille van Randwijk og
klinisk underviser Pernille Brønnum Heideby

Til staben hører også 3 kliniske undervisere (2 på Glostrup og 1 på
Blegdamsvej), som varetager den prægraduate undervisning og
vejledning.
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Vores ledelsessekretariat og
stabsfunktioner er fordelt på
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matrikler, mens andre er
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eller løses tværgående.

Afskedsmorgenmad på afsnit 39 med afdelingsledelsessekretær Hanne Harding

I slutningen af 2021 valgte vores værdsatte afdelingsledelses
sekretær Hanne Harding på Glostrup-matriklen at gå på pension.
Nadja Riedel blev ansat som ny afdelingsledelsessekretær og i et par
måneder sad Hanne og Nadja sammen på afsnit 39 for at sikre en
god overgang med overlevering og introduktion af Hannes opgaver.
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Nøgletal 2021
Økonomi
268 mio. kr.
Lønudgifter

324 mio. kr.
Medicinudgifter

33 mio. kr.
Driftsudgifter

Side 13
Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme – Rigshospitalet

Indhold

Introduktion

Organisation

Klinikker, centre og enheder

Afsnit og faggrupper

Forskning og uddannelse

Nøgletal 2021
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patientkontakter
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Indlæggelser
2021: 10.113
2020: 9.810

Afdelingen har i 2021 haft en mindre stigning
i antallet af indlæggelser og ambulante
patientkontakter sammenlignet med 2020.

Fysisk fremmøde
2021: 49.564

Vores klinikker har samlet haft 96.936
ambulante kontakter i 2021. I 2020 lå tallet
på 90.916.

2020: 46.887

De ambulante patientkontakter er stort set
ligeligt fordelt mellem fysisk fremmøde,
hvor patienter møder op i vores klinikker og
virtuelle kontakter, som foregår telefonisk
eller som konsultation via video.

Virtuelle kontakter
2021: 47.371
2020: 44.029
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Nøgletal 2021
Trombolyse og
trombekotomibehandling
Afdeling for Hjerne- og Nerve
sygdomme varetager trombolyse
funktionen i Region Hovedstaden
hvert andet døgn (de øvrige døgn
varetages af Bispebjerg Hospital)
og har Endovaskulær terapi
(EVT) funktion alle døgn i Region
Hovedstaden og Region Sjælland.
I 2021 modtog vi efter
telefonisk visitation 1.609
patienter til udredning og
vurdering mhp blodprop i

Årets gang

Sådan foregår
behandlingerne

hjernen og mulig trombolyse
behandling. Heraf modtog 26%
trombolysebehandling og omkring
10-15% af de patienter får herefter
trombektomi-behandling.
I 2021 blev 1.609 patienter indlagt
til vurdering og 424 patienter fik
trombolysebehandling.
I 2021 fik 312 patienter foretaget
EVT.

Side 15
Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme – Rigshospitalet

Trombolyse er en medicinsk behandling,
der opløser blodproppen i hjernen, så
iltforsyningen til hjernen kan genskabes.
Man behandler med trombolyse i op til
4,5 time efter patienten er blevet ramt af
en blodprop.
Ved ukendt symptomdebut, som når
patienten vågner med symptomer, kan
man hos nogle patienter behandle op til
24 timer efter patienten sidst er set rask.
Endovaskulær terapi er en procedure
hvor en neuroradiolog fjerner en blodprop
i hjernen via et kateter, der indføres i
lysken. EVT bruges primært til behandling
af større blodpropper. Nogle patienter kan
behandles med trombektomi i op til 24
timer efter blodproppen har ramt.
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Klinikker, centre og enheder
Hjerne- og Nervesygdomme, klinik 7PA
Hjernekræft, klinik 48
Hjerne- og Nervesygdomme, specialklinik 7065
Klinik for Bevægeforstyrrelser, Smerteklinikken
(CRPS) og Spasticitetsklinikken
Epilepsiklinikken
Nationalt Videnscenter for Demens –
Hukommelsesklinikken
Nerve- og muskelsygdomme
Dansk Hovedpinecenter
Dansk Multipel Sklerose Center
Nationalt Videnscenter for Hovedpine
Neurobiologisk Forskningsenhed
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Klinikker
Vi har 10 klinikker fordelt på begge matrikler, desuden er der til flere af
vores sengeafsnit tilknyttet en efterambulant funktion, hvor patienter efter
indlæggelse i flere tilfælde følges op.

Årets gang

2021

Hjerne- og Nervesygdomme,
klinik 7PA

Hjernekræft,
klinik 48

Hjerne- og Nervesygdomme,
specialklinik 7065

• I Hjerne- og Nervesygdomme,
klinik 7PA på Glostrup-matriklen
undersøger vi patienter, som er
henvist med uafklarede neurologiske
symptomer. Efter undersøgelse i
klinikken vil et patientforløb enten
blive afsluttet eller vi henviser til
specialklinik for videre udredning eller
behandling. Til klinikken er desuden
tilknyttet en subakutfunktion og
den i 2021 nyetablerede covidsenfølgeklinik. Klinikken havde mere
end 4.500 forløb i 2021. Klinikken
ledes af overlæge Jesper Rønager.

• Hjernekræft klinik 48 er en
klinik, som tilbyder ambulant
opfølgning til patienter efter
indlæggelse og operation
for hjernekræft. Klinikken
har et tæt samarbejde med
Hjerne- og Nervesygdomme,
sengeafsnit 38 og tilbyder
mulighed for åben kontakt til
sengeafsnittet hvis der opstår
behov for dette. Klinikken
ledes af overlæge Katja
Larsen.

• I Hjerne- og Nervesygdomme,
specialklinik 7065 på
Blegdamsvej undersøger
vi patienter, som er henvist
med uafklarede komplekse
neurologiske symptomer eller
som opfølgning efter indlæggelse
i sengeafdelingen. Klinikken ledes
af overlæge Thomas Christensen.
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Klinik for Bevægeforstyrrelser,
Smerteklinikken (CRPS-klinikken)
og Spasticitetsklinikken
Klinik for Bevægeforstyrrelser,
Smerteklinikken (CRPS-klinikken) og
Spasticitetsklinikken har en fælles leder,
overlæge, MPG, Bo Biering-Sørensen.
Klinikkerne samarbejder på tværs
indenfor administration, behandling,
samkøring af projekter og forskning.

Der er sket meget i klinikkerne
i årets løb specielt indenfor de
to områder; klinik og udvikling/
forskning. I klinikken har vi:
• Startet et dagshospital op
til personer med parkinsons
sygdom, som giver os mange
flere muligheder i vurdering og
behandling af vores patienter.
• Startet parkinson-skolen op
målrettet patienter på tre
forskellige sygdomsstadier og
deres pårørende, som allerede
er en kæmpe succes (data på
forskellige parametre behandles på
nuværende tidspunkt).

Overlæge Bo Biering-Sørensen
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• Fået et nyt dygtigt teammedlem
i CRPS-klinikken i form af
afdelingslæge Casper Thomsen
som ligeledes vil blive involveret
i diverse projekter på tværs af
klinikkerne.
• Fået tilført yderligere et
Ultralydsapparat samt et ny
Keypoint EMG-apparat og fået
oprettet endnu et behandlingsrum,
så vi kan behandle spasticitets-,
dystoni- og smertepatienter med
Botulinum toxin samtidig i tre
procedurerum.
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Klinik for Bevægeforstyrrelser,
Smerteklinikken (CRPS-klinikken)
og Spasticitetsklinikken
Klinik for Bevægeforstyrrelser,
Smerteklinikken (CRPS-klinikken) og
Spasticitetsklinikken har en fælles leder,
overlæge, MPG, Bo Biering-Sørensen.
Klinikkerne samarbejder på tværs
indenfor administration, behandling,
samkøring af projekter og forskning.

Indenfor udvikling/forskning har vi:
• Fået etableret en forskningsenhed,
og lagt en 5-årig forskningsstrategi.
• Ansat en ph.d.-studerende (Marc
Klee Olsen), som skal undersøge
effekten af perineurale botulinum
toxin-injektioner på personer med
diabetisk smertefuld neuropati i et
placebo-kontrolleret studie.
• Ansat en post.doc. forsknings
sygeplejerske (Trine Hørmann
Thomsen), som kører to selv
stændige forskningsprojekter vedrørende udvikling og testning af
self-management programmer til kronisk syge patienter samt inddragelse
af sundhedsteknologi i denne kontekst. Trine har samtidig en delt stilling
i Parkinsonforeningen, Danmark.
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• Startet flere tværsektorielle
udviklingsprojekter op, herunder
en ’Shared-Care’-model, der
skal optimere samarbejdet til
privatpraktiserende neurologer og
kommunerne.
• Været repræsenteret på diverse
Globale webinarer samt fysisk
på Toxins Nordic Congress og
DANDYSPAS med forskellige
foredrag og workshops.
• Fået flere bevillinger hjem, bl.a. fra
Region Hovedstadens post.doc.forskningspulje. Publiceret både fagartikler
og videnskabelige artikler, heriblandt
en artikel om ”Management of spasticity patients” som kan få betydning
for valg af behandling til spasticitetspatienter i og uden for Europa.
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Epilepsiklinikken
Epilepsiklinikken ledes af overlæge,
dr.med. Noémi Becser Andersen og
afdelingssygeplejerske Hanna Jersing,
og har 22 faste medarbejdere, 9
faste speciallæger, 6 sygeplejersker,
2 neuropsykologer og 5 sekretærer.

Overlæge Noémi Becser Andersen og
afdelingssygeplejerske Hanna Jersing

Klinikken har overvejende ambulant
funktion samt tilhørende en diagnos
tisk video-EEG monitoreringsenhed
med 4 senge placeret på Epilepsi
overvågning, sengeafsnit 6073.

af de involverede afdelinger. Der
udredes ca. 200 patienter årligt for
epilepsikirurgi hvoraf ca. 40 også
bliver opereret, og ca. 20-25 får
VNS implanteret.

Vi har ca. 9.000-10.000 konsultationer
årligt og 4.000 patienter har til
knyttet patientforløb hos os. Vi
tilbyder udredning og behandling til
nedenstående patientgrupper:

• Udredning og behandling for psykogene non-epileptiske anfald (PNES)
(ca. 50 nyhenviste patienter årligt).

• Udredning for epilepsikirurgi eller
behandling med vagus nerve
stimulation af patienter med
medicinsk refraktær epilepsi.
Dette varetages af et tværfagligt
epilepsikirurgiske team i
samarbejde med epilepsihospitalet
Filadelfia. Teamet ledes af
overlæge, dr.med. Lars Pinborg og
består af tværfaglige medlemmer
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• Patienter til diagnostisk udredning i
Anfaldsklinikken. Herunder diagnostisk video-EEG monitorering.
• Gravide med epilepsi.
• Unge med epilepsi – transition fra
pædiatrisk regi.
• Patienter med psykomotorisk
retardering, inkl. institutionsbesøg i
udgående team.
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Epilepsiklinikken
Epilepsiklinikken ledes af overlæge,
dr.med. Noémi Becser Andersen og
afdelingssygeplejerske Hanna Jersing,
og har 22 faste medarbejdere, 9
faste speciallæger, 6 sygeplejersker,
2 neuropsykologer og 5 sekretærer.

Forskningsaktivitet:

Om 2021

• 2 overlæger har deltidsforskning,
der initierer kliniske forsknings
projekter som involverer klinikkens
personale (tværfagligt), aktuelt
kører ca. 7 projekter.

• Epilepsiklinikken har haft 25-års
Jubilæum i september 2021 som
blev markeret ved personalemødet
i november 21.

• Vi deltager i klinisk lægemiddelforsøg (phase 4) – afsluttet 2021.
• Klinikken er affilieret medlem af
European Reference Network (ERN)
for epilepsi (EpiCare).
• Klinikken er det Danske Center for
Eurap – international pregnancy
register – som indsamler data mhp.
undersøgelse af teratogen effekt af
antiepileptika.
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• Vi har ansat en afdelingslæge, en
sygeplejerske, to lægesekretærer
og en receptionist.
• Læge, Marius Kløvgaard forsvarede
i november sin ph.d.-afhandling
”Premature Mortality in Epilepsy:
epidemiology, mechanisms and
prevention”.
• Sygeplejegruppen har igangsat
implementering af Fundamentals of
Care (FOC).
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Epilepsiklinikken
Epilepsiklinikken ledes af overlæge,
dr.med. Noémi Becser Andersen og
afdelingssygeplejerske Hanna Jersing,
og har 22 faste medarbejdere, 9
faste speciallæger, 6 sygeplejersker,
2 neuropsykologer og 5 sekretærer.

• Ungdomsklinikken/Transitions
klinik: Vores team (overlæge+syge
plejerske) har iværksat et tværregionalt samarbejde mellem
regionens hospitaler/pædiatrisk
og neurologiske afdelinger mhp. at
sikre en sikker overgang af de unge
epilepsipatienter til voksen-regi.
• Epilepsi indsats:
• Der er afsat 32,3 mio. kr. til
styrkelse af epilepsiområdet fra
puljen til sundhedsindsatser fra
finansloven for 2019. Ifm. er der
iværksat projektarbejde i flere
område indenfor epilepsi.
• Klinikken deltager i flere
arbejdsgrupper, bl. a. udarbejdelse
af nationale behandlingsvejledning
for epilepsi (NBV), transition af
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unge patienter med epilepsi fra
pædiatrisk til voksen regi.
• EPILEPSI - High 5”: ”Fem punkter til
opsporing, henvisning, udredning,
koordinering, og opfølgning af
behov for rehabiliteringsindsatser
ved kognitiv funktionsnedsættelse
hos voksne personer med epilep
si”. Projektet gennemføres i sam
arbejde med epilepsiklinikken HGH.
• Vores Ungdomsklinik deltager i
en landsdækkende undersøgelse
for unge patienter (mellem 18-24
år) mhp evaluering af transition af
deres behandlingsforløb mellem
pædiatrisk og voksen regi.
Det lykkedes for os at holde en
vellykket coronafri julefrokost i år i
det private.
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Nationalt Videnscenter
for Demens
– Hukommelsesklinikken
Nationalt Videnscenter for Demens
(NVD) omfatter et klinisk ambulatorium,
Hukommelsesklinikken, en forsknings
afdeling med et forskningslaboratorium,
en klinisk forskningsenhed (Clinical Trial
Unit), et landsdækkende videnscenter,
og et sekretariat.

Centret, som samlet har ca.
100 medarbejdere, ledes af
professor Gunhild Waldemar i
samarbejde med overlæge Birgitte
Bo Andersen og afd. sygeplejerske
Hanne Sørensen som leder
Hukommelsesklinikken.
Ledergruppen består herudover af
overlæge Kristian Steen Frederiksen
(Clinical Trial Unit), professor
Jørgen E. Nielsen (forskningsleder),
professor Steen G. Hasselbalch
(forskningsleder), Karen Tannebæk
(uddannelsesleder), Marie
Ejlersen (teamleder for presse og
kommunikation), Troels Tolstrup
Nielsen (center manager) og Tine
Olsen (sekretariatsleder).

Overlæge Birgitte Bo Andersen, professor
Gunhild Waldemar, afdelingssygeplejerske
Hanne Inge Sørensen
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I Hukommelsesklinikken modtager
vi ca. 2.000 nye patienter om året,
og har 17.000 besøg årligt, som
varetages af tværfagligt team af
læger, sygeplejersker, neuropsykologer, lægesekretærer, receptionister, bioanalytiker og socialrådgiver,
med speciallæger i både neurologi,
psykiatri, almen medicin og klinisk
genetik. Klinikken udreder patienter
med kognitive og adfærdsmæssige
symptomer, hvor neurodegenerativ
sygdomme og/eller demenssygdom
mistænkes. Vi har højt specialiseret
funktion for neurogenetisk udredning
og rådgivning, behandling af sjældne
og arvelige neurodegenerative sygdomme, samt udredning af normal
tryks hydrocephalus og diagnostisk
uafklarede patienter.
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Nationalt Videnscenter
for Demens
– Hukommelsesklinikken
Nationalt Videnscenter for Demens
(NVD) omfatter et klinisk ambulatorium,
Hukommelsesklinikken, en forsknings
afdeling med et forskningslaboratorium,
en klinisk forskningsenhed (Clinical Trial
Unit), et landsdækkende videnscenter,
og et sekretariat.

I den kliniske forskningsenhed driver
vi kliniske lægemiddelforsøg fase I-IV
inden for især Alzheimers sygdom
og Huntingtons sygdom. Vi leder
desuden det nationale samarbejde
i Trial Nation Denmark’s Dementia
Center. Vores egen forskning
spænder vidt fra basal forskning på
f.eks. stamceller til klinisk forskning
med fokus på tidlig diagnostik,
biomarkører og billeddiagnostik til
komplekse interventioner, epide
miologi og psykosocial forskning.
Foruden 3 professorer er der ansat
9 seniorforskere (deltid), 3 post
docs og p.t. 18 ph.d. og master
studerende. Vi publicerer ca. 50-60
videnskabelige publikationer om året
foruden bidrag til lærebøger.
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Videnscentret arbejder med videns
formidling og uddannelse i hele
landet i samarbejde med kommuner
og regioner. Vi har taget initiativ til og
koordinerer nationale faglige netværk
for danske hukommelsesklinikker,
for kommunale demensambassa
dører, for demensvenlige sygehuse
og psykosocial forskere. Vores største arrangement er DemensDagene
som afholdes årligt og som tiltrækker
op mod 1.000 fagpersoner fra hele
landet. Vi har også udviklet et ABC
Demens e-learning program med
indtil videre 5 forskellige kurser, frit
tilgængelige på vores hjemmeside,
hvor der også kan findes information
om demens, statistik, værktøjer og
meget andet.
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Nationalt Videnscenter
for Demens
– Hukommelsesklinikken
Nationalt Videnscenter for Demens
(NVD) omfatter et klinisk ambulatorium,
Hukommelsesklinikken, en forsknings
afdeling med et forskningslaboratorium,
en klinisk forskningsenhed (Clinical Trial
Unit), et landsdækkende videnscenter,
og et sekretariat.

Vi gennemfører særlige projekter
for Sundhedsministeriet. For øjeblikket drejer det sig om validering
af et nyt redskab (BASIC) til tidlig
identifikation af demens, et projekt
om tryghedspersoner for mennesker med demens på sygehuse, og
videre udvikling og implementering
af ”Værktøjskassen – støtte til et liv
med demens”, som indeholder materiale til brug for information, rådgivning og undervisning af mennesker
med demens og deres pårørende.
Om 2021
• Vi lancerede en ny version af hjemmesiden videnscenterfordemens.dk
• DemensDagene blev på grund af
pandemien afholdt med stor succes som et online arrangement
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med sending fra et ”TV-studie” i
Tivoli Kongrescenter.
• En del andre kurser måtte omlægges til online kurser – og det har
vi nu fået så gode erfaringer med,
at det fremover vil være en del af
vores koncept.
• Vi fik midler fra private fonde
(Den A.P. Møllerske Støttefond,
TrygFonden, Dronning Margrethes
og Prins Henriks Fond, Kronprins
Frederiks og Kronprinsesse
Marys Fond) til at indrette
en ”Demensvenlig Have” og
”Innovations- og Living Lab.”
• Klinikken er blevet optaget som
fuldgyldigt medlem af European
Reference Network for rare neurological diseases (ERN-RND).
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Nerve- og Muskelsygdomme
Klinik for Nerve- og Muskelsygdomme,
klinik 8077 (Copenhagen Neuromuscular
Center) har 40 medarbejdere og ledes af
professor, overlæge, dr.med. John Vissing
og ambulatorieleder Karen Rudolf.

I hovedtræk består klinikken af tre
enheder;
1) ambulatorievirksomheden, hvor
vi behandler patienter med
sygdomme i muskler, nerver i arme
og ben og rygmarvens nerveceller,
som styrer musklerne. Vi har ca.
7.000 patientkontakter årligt
2) en clinical trial unit som kører 20
forsøg med lægemiddelindustrien
3) en forskningsenhed med egen
forskning, som spænder fra
basal forskning på celler og
dyr til kliniske studier. Enheden
publicerer ca. 50 peer-reviewed
publikationer årligt.
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Om 2021
• Tina Dysgaard er blevet ansat som
specialeansvarlig overlæge for
neuropatier.
• Klinikken er blevet optaget som
fuldgyldigt medlem af European
Reference Network (ERN) for
neuromuskulære sygdomme.
Det er EU’s blåstempling af en
kliniks kvalitet og bredde og vil
fremadrettet have indflydelse på
EU-ansøgninger, undervisning og
patienthenvisninger/-diagnostik.
• Medicinudvikling for neuromus
kulære sygdomme er i rivende
udvikling og derfor blev antallet af
trials og ansatte fordoblet i 2021.
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Nerve- og Muskelsygdomme
Klinik for Nerve- og Muskelsygdomme,
klinik 8077 (Copenhagen Neuromuscular
Center) har 40 medarbejdere og ledes af
professor, overlæge, dr.med. John Vissing
og ambulatorieleder Karen Rudolf.

• Mange har fået deres ph.d. fra
forskningsenheden de sidste
år, men i 2021 blev den første
fysioterapeut, Kirsten Knak, ph.d.
• Apparaturparken blev i 2021
udvidet med en ekstra Biodex
maskine til måling af muskelkraft,
fotoudstyr til mikroskoper, en
større opgradering af vores
konfokalmikroskop og en ny
frysemikrotom. Herudover fik
afdelingen flere fondsbevillinger,
bl.a. fondslønninger og lige
inden årsskiftet modtog
forskningsenheden en bevilling på
2,6 mill. kr. fra Fabrikant Vilhelm
Pedersen og hustrus Mindelegat til
et projekt med titlen Mitochondrial
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dysfunction driving insulin
resistance in skeletal muscle.
• Klinik for nerve- og
muskelsygdomme samarbejder
også med andre specialer, hvor
den fælles flade i en eller anden
form involverer muskler. Vi indledte
i 2021 blandt andet et samarbejde
med kardiologer omkring projekter
med fridykkere for at undersøge,
om det at holde vejret i længere tid
kan forbedre musklerne i patienter
med Beckers muskeldystrofi,
blandt andet gennem bedre perifer
vaskularisering og ilttransport til
musklerne.

Indhold

Introduktion

Organisation

Klinikker, centre og enheder

Afsnit og faggrupper

Forskning og uddannelse

Årets gang

Dansk Hovedpinecenter
Dansk Hovedpinecenter (DHC) består
af en klinisk enhed, en trials enhed og
3 integrerede forskningsenheder, der
beskæftiger sig med humanforskning,
genetik og basalforskning. Der ansat
30 (hel- eller deltids) medarbejdere i
den kliniske del og over 60 tilknyttede
medarbejdere i forskningsenheden.

Overordnet ledes DHC af
Rigmor Højland Jensen, Lars
Bendtsen, og Helle Jensby, og
forskningsenhederne ledes af
Messoud Ashina, Jes Olesen,
Thomas Folkmann Hansen, Lars
Bendtsen, Henrik Schytz, Faisal
Amin og Rigmor Højland Jensen i
tæt samarbejde.
I klinikken er der godt 21.000
kontakter pr år, og der er årligt ca.
10 behandlingstrials. Samlet blev
der udgivet 138 peer-reviewede
publikationer i 2021 bl.a. 3 artikler
om migræne i The Lancet, og der er
forsvaret 2 ph.d.-afhandlinger samt
1 doktorgrad.

Teamleder Helle Jensby, overlæge Lars
Bendtsen, professor Rigmor Jensen
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Om 2021
• Professor Jes Olesen har fået tildelt
Brain Prize 2021 fra Lundbeck
fonden sammen med professor
Lars Edvinsson (Københavns
Universitet og Lunds Universitet),
professor Peter J. Goadsby (King’s
College, London) og Michael A.
Moskowitz (Harvard Medical
School). Hæderen er tildelt på
baggrund af deres epokegørende
videnskabelig arbejde omhandlende
signalstoffet CGRP og dets rolle i
migrænes patofysiologi, hvilket har
ført til udvikling af ny og effektiv
migrænebehandling.
• Udvidelse af behandling med
CGRP-antistoffer så der aktuelt er
600 kroniske migrænepatienter,
som er sat i behandling.
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Dansk Hovedpinecenter
Dansk Hovedpinecenter (DHC) består
af en klinisk enhed, en trials enhed og
3 integrerede forskningsenheder, der
beskæftiger sig med humanforskning,
genetik og basalforskning. Der ansat
30 (hel- eller deltids) medarbejdere i
den kliniske del og over 60 tilknyttede
medarbejdere i forskningsenheden.

• Teamleder Helle Jensby og ass.
professor Lars Bendtsen har
overtaget ledelsen i DHC’s kliniske
funktion
• Hovedpine Diagnostisk
Laboratorium har indført nye
diagnostiske tests og optimerede
patientforløb i klinikken.
• I forbindelse med COVID-19
pandemien har DHC i starten
af året udlånt 2 sygeplejersker
til COVID-19 afdelingen på
Rigshospitalet.
• Professor Rigmor Højland Jensen
har modtaget Ottorino Rossi Award
2021 fra Universitet i Pavia, Italien
for fremragende forskning inden for
hjernesygdomme.
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• Professor Messoud Ashina
har modtaget Monrad-Krohn
Prisen 2021 fra Universitet i
Oslo og TÜBA Academy Prize
2021 fra Det Videnskabelige
Akademi i Tyrkiet for excellent
hovedpineforskning.
• Lektor Faisal Mohammad
Amin har modtaget
årets Hædersmedalje fra
Jakobinerklubben, læge Håkan
Ashina og læge Hashmat
Ghanizada har modtaget
henholdsvis IHS Early-Career
Headache Science Award og IHS
Mid-Career Headache Science
Award. Læge Håkan Ashina har
ydermere modtaget årets Talent
Prize fra Lundbeckfonden.
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Dansk Hovedpinecenter
Dansk Hovedpinecenter (DHC) består
af en klinisk enhed, en trials enhed og
3 integrerede forskningsenheder, der
beskæftiger sig med humanforskning,
genetik og basalforskning. Der ansat
30 (hel- eller deltids) medarbejdere i
den kliniske del og over 60 tilknyttede
medarbejdere i forskningsenheden.

• Forskerstaben er blevet udvidet
med 4 nye ph.d.-studerende, så der
nu er 20 ph.d.-studerende.
• Basalforskningen har udviklet
nye dyremodeller for migræne og
forhøjet intrakranielt tryk.
• Et forskningssamarbejde er
blevet etableret af ass.professor
Thomas Folkmann Hansen med
Copenhagen Biobank og Danish
Blood Donor Study, som har til
formål at styrke genetikforskningen
og muliggøre udvikling af personlig
medicin på længere sigt. Ligeledes
har Messoud Ashina etableret
forskningssamarbejde med
universiteterne på Harvard og
Lausanne omkring migræne.
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• Lektor Faisal Mohammad Amin
har etableret et ph.d.-kursus om
hovedpinesygdomme. Kurset er
et af de største på ph.d.-skolen
ved Københavns Universitet,
og 10 forskere har gennemført i
2021.
• Trods COVID-19 pandemien er
den tredje Master of Headache
Disorders blevet gennemført
online med 26 deltagere fra 16
forskellige lande.
• DHC havde 20-års jubilæum i år.
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Nationalt Videnscenter for
Hovedpine
Nationalt Videnscenter for Hovedpine
(NVH) har to akademiske medarbejdere
(Mikala Dømgaard og Simon Stefansen),
to tilknyttede lægefaglige rådgivere
(Casper Emil Christensen og Thien Phu
Do) og ledes af Professor Messoud
Ashina.
Videnscenteret har til formål at formidle
og udbrede viden om hovedpine
og behandling, understøtte fagfolk
i deres arbejde med hovedpine,
herunder særligt praktiserende læger
og planlægge undervisning til fagfolk.
Videnscenteret initierer derudover
forskning i emner relateret til centerets
arbejdsområder. Læs mere om os på:
https://videnscenterforhovedpine.dk/

Om 2021

• Med Finanslov 2022 er videns
centeret tildelt ny bevilling på 2 mio.
kr. årligt i perioden 2022-2024.
• Videnscenteret har oprettet et
patientpanel bestående af knap
5000 personer med hovedpine.
Flere videnskabelige artikler er
under udarbejdelse på baggrund
af spørgeskemaundersøgelser i
panelet. De første resultater fra
panelet dannede udgangspunkt for
en række artikler i Politiken.
• Der er gennemført efteruddan
nelseskurser for praktisere
 nde
læger, gennemført kvalitetssik
ringsprojekter i samarbejde med
kvalitetsklynger og gennemført
patientarrangementer samt oplæg
for ansatte i jobcentre.
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• Nationalt Videnscenter for Hoved
pine har stået for udarbejdelsen
af National Klinisk Retningslinje
for ikke-medicinsk behandling af
hovedpinesygdomme, som udkom
i marts.
• Adskillige videnskabelige publika
tioner i 2021 – inkl. The Lancet,
Lancet Neurology og Nature
Reviews Neurology.
• 16 presseomtaler – blandt andet
forsiden af Politiken (8. oktober),
indslag i ”Go’ morgen Danmark”,
artikler i Dagens Medicin og debatindlæg i Sundhedspolitisk tidsskrift.
• Personer: Simon Stefansen er ud
peget som teamleder i videnscenter
et. Thien Phu Do er tilknyttet videns
centeret som lægefaglig rådgiver.
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Dansk Multipel Sklerose Center
Dansk Multipel Sklerose Center (DMSC)
består af Skleroseklinikken, Klinik for
Synsnervebetændelse, Det Danske
Scleroseregister, Neuroimmunologisk
Laboratorium og en række
forskningsenheder.

DMSC ledes af professor, overlæge,
dr.med., ph.d. Finn Sellebjerg
i samarbejde med professor,
overlæge, dr.med. Jette Lautrup
Frederiksen (leder af Klinik for
Synsnervebetændelse), overlæge,
ph.d. Melinda Magyari (leder af
Det Danske Scleroseregister),
overlæge, ph.d. Karen Schreiber og
afdelingssygeplejerske Rikke Geisler
Jensen (ledere af Skleroseklinikken)
og laboratorieleder og seniorforsker
Helle Bach Søndergaard (leder af
Neuroimmunologisk Laboratorium).

Professor Finn Sellebjerg
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Over halvdelen af de 70
medarbejdere i DMSC arbejder enten
på fuld tid eller deltid med forskning,
mens ca. 30 primært arbejder med
patienterne i Skleroseklinikken,
som også varetager flere højt
specialiserede funktioner inden
for behandling af spasticitet og
demyeliniserende sygdomme.
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Dansk Multipel Sklerose Center
Dansk Multipel Sklerose Center (DMSC)
består af Skleroseklinikken, Klinik for
Synsnervebetændelse, Det Danske
Scleroseregister, Neuroimmunologisk
Laboratorium og en række
forskningsenheder.

Om 2021

• Skleroseklinikken på Rigshospitalet
er landets største med mere end
3.500 patienter, og der kom i løbet af 2021 100 nye patienter til,
så vi har nu over 2.500 patienter
i sygdomsdæmpende medicinsk
behandling. Der blev i løbet af 2021
godkendt flere nye præparater til
behandling, som vi forventer at
tage i brug i løbet af 2022.
• Bagger-Sørensen Prisen 2021
blev tildelt professor, overlæge,
dr.med. Jette Lautrup Frederik
sen for hendes forskning i syns
nervebetændelse og multipel
sklerose.
• Vi deltager på DMSC i en række behandlingsforsøg. I 2021
startede vi rekrutteringen til
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DanNORMS-studiet, der er et nationalt studie ledet af DMSC, som
sammenligner effekten af behandling med to forskellige antistoffer
(rituximab og Ocrevus) ved multipel
sklerose. Projektet har en varighed
på 7 år, og er indtil videre støttet
af Danske Regioners Medicinpulje
med kr. 14.700.000.
• Der udgår årligt ca. 50 videnskabelige artikler fra DMSC, og i 2021 fik
fire forskere fra DMSC en ph.d.-grad
fra Københavns Universitet.
• Apparaturparken på Neuroimmu
nologisk Laboratorium blev i 2021
udvidet med udstyr til cellesortering (FACS), analyse af enkeltcellers produktion af cytokiner
(fluorospot) samt ultrafølsomme
lektrokemiluminiscensanalyser.

Indhold

Introduktion

Organisation

Klinikker, centre og enheder

Afsnit og faggrupper

Forskning og uddannelse

Årets gang

Neurobiologisk Forskningsenhed
På Neurobiologisk Forskningsenhed
udfører vi translationel, neuro
videnskabelig forskning i hjernens
neurobiologi med det formål at
udvikle forebyggende, diagnostiske
og behandlingsmæssige fremskridt.
Neurobiologisk Forskningsenhed ledes
af professor Gitte Moos Knudsen.

Vi anvender molekylær, strukturel
og funktionel billeddannelse, EEG,
neuropsykologiske testbatterier samt
cellemodeller og humant hjernevæv
til at afdække sygdomsmekanismer
og risikomarkører samt til at undersøge lægemiddeleffekter og forudsige
deres kliniske værdi. Udover at evaluere nye PET- og SPECT-radioligander
udvikler vi nye metoder til brug ved
analyse af PET, MR og SPECT hjerneskanningsdata samt udvikler og
implementerer nye neuropsykologiske testbatterier. Opgaverne løses
af et dynamisk og tværdisciplinært
team af ca. 125 medarbejdere, bl.a.
læger, psykologer, kemikere, ingeniører, farmaceuter, bioanalytikere,
sygeplejersker, farmakologer, biostatistikere og biologer. Arbejdet foregår
i tæt samarbejde med andre forskere

Professor Gitte Moos Knudsen
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ved Rigshospitalet, Psykiatrien,
Københavns Universitet, andre danske institutioner samt udenlandske
samarbejdspartnere.
Om 2021
• I 2021 blev professor Jens
Mikkelsen fakultetsansat ved
Institut for Neurovidenskab,
Københavns Universitet, hvor
han nu leder den nye kandidat
uddannelse i Neurovidenskab.
• To NRU-seniorforskere, Mikael
Palner og Melanie Ganz-Benjamin
sen, blev ansat i lektorater ved hhv.
Klinisk Institut, Forskningsenheden
for Nuklearmedicin, Syddansk
Universitet og Datalogisk Institut,
Københavns Universitet samtidig
med at de fortsætter deres
forskning ved NRU.

Indhold

Introduktion

Organisation

Klinikker, centre og enheder

Afsnit og faggrupper

Forskning og uddannelse

Årets gang

Neurobiologisk Forskningsenhed
På Neurobiologisk Forskningsenhed
udfører vi translationel, neuro
videnskabelig forskning i hjernens
neurobiologi med det formål at
udvikle forebyggende, diagnostiske og
behandlingsmæssige fremskridt.

OpenNeuroPET
Hjerneforskningsresultater har vist
sig at være svære at replicere, delvist
på grund af uoverensstemmelser i
dataindsamling, databehandling og
analyse. Et nyt forskningsprojekt
på NRU, OpenNeuroPET, sigter
mod at forstå disse kilder til
uoverensstemmelser i data fra
billeddannende undersøgelser
af hjernen. Projektet fokuserer
primært på standardisering:
hvordan indsamles, dokumenteres,
analyseres og arkiveres hjerne
skanningsdata. Formålet med
projektet er at skabe en platform,
som muliggør nemmere datadeling til
gavn for blandt andet replikationer af
hjerneforskningsstudier.

Professor Jens Mikkelsen
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Forskning i psykedeliske stoffer
Forskning i psykedelika oplever for
øjeblikket en renæssance, og NRU
er med i den internationale frontlinje,
når det kommer til billeddannende
undersøgelser af hjernen ved hjælp af
det psykedeliske stof psilocybin. NRU
har i en række studier undersøgt,
hvordan psilocybin påvirker hjernen
hos raske forsøgspersoner ved
brug af PET- og MR-skanning, og er
ligeledes i gang med at analysere
data fra et klinisk studie, hvor
psilocybin er testet som behandling
for kronisk klyngehovedpine.
Flere kliniske studier starter
dataindsamling i de kommende år.
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Neurobiologisk Forskningsenhed
På Neurobiologisk Forskningsenhed
udfører vi translationel, neuro
videnskabelig forskning i hjernens
neurobiologi med det formål at
udvikle forebyggende, diagnostiske og
behandlingsmæssige fremskridt.

Der er bred enighed om, at virk
ningen af psykedelika påvirkes
af forsøgspersonens individuelle
karakteristika og miljøet, stoffet
indtages i. Ved intervention med
psilocybin anvendes eksempelvis et
4-6 timers langt musikprogram, men
vi mangler viden om, hvad musikken
betyder for den akutte virkning af
psilocybin. Derfor vil NRU sammen
med nationale og internationale
forskere undersøge dette i et
randomiseret, kontrolleret studie
samt via interviews med psykiatriske
patienter, der behandles med
psilocybin på NRU.
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NRU’s forskning i psykedelika
tiltrækker stor mediebevågenhed.
Forskere fra NRU har således deltaget
i en bred formidling af forskningen
gennem mange interviews og ved
internationale møder og konferencer.
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Sengeafsnit og faggrupper
Afsnit og Klinik for Blodpropper og Blødninger i Hjernen
Hjerne- og Nervesygdomme, sengeafsnit, 28 og 38 samt
Søvn- og Hovedpinesygdomme, sengeafsnit 48
Hjerne- og Nervesygdomme, sengeafsnit 7064 og 7074
samt Epilepsiovervågning, sengeafsnit 6073
Neuropsykologisk og logopædisk enhed
Lægesekretær – og sekretærgruppen
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Årets gang
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Sengeafsnit
Vi varetager både akutte og elektive indlæggelser
på afdelingens i alt 8 sengeafsnit. Sengeafsnittene
er fordelt med 2 akut neurologiske sengeafsnit
(det ene er trombolyseafsnit) og 1 elektivt
(vores epilepsiovervågning) i Nordfløjen på
Rigshospitalet-Blegdamsvej.
På Rigshospitalet-Glostrup er der 2 akut neuro
logiske sengeafsnit, 1 akut stroke afsnit, 1 stroke
rehabiliteringsafsnit og 1 elektivt sengeafsnit for
søvn- og hovedpine.
Der er tæt samarbejde mellem sengeafsnittene,
som stort set dagligt er i dialog om visitation af
patienter og eventuelle overflytninger.
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Årets gang
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Afsnit og Klinik for Blodpropper
og Blødninger i Hjernen
Afsnit og Klinik for Blodpropper og
Blødninger i Hjernen ledes af overlæge,
dr.med. klinisk lektor Helle Klingenberg
Iversen, afdelingssygeplejerske Malene
Fogh Nielsen og afdelingssygeplejerske,
Charlotte Illemann.

Afdelingssygeplejerske Charlotte Illemann,
overlæge Helle Klingenberg Iversen,
afdelingssygeplejerske Malene Fogh Nielsen

Afsnit og klinik for Blodpropper og
Blødninger i Hjernen på Glostrupmatriklen udgør sammen med det revaskulariserende behandlingstilbud,
trombolyse og endovaskulær terapi,
samt Neurovaskulær Klinik på
Blegdamsvej den samlede stroke
funktion på Rigshospitalet.

senge. Afsnittet er specielt ind
rettet til behandling af patienter
indlagt med blodpropper og
blødninger i hjernen, som har
brug for hospitalsbaseret neuro
rehabilitering, efter det akutte
forløb. Lars Kammersgaard, dr.
med, er afsnitsansvarlig overlæge.

• Sengeafsnit 15 er akut afsnit med
19 senge. Afsnittet modtager
patienter, som indlægges med
mistanke om blodpropper eller
blødninger i hjernen. Formålet med
indlæggelsen er at stille den rigtige
diagnose så hurtigt som muligt, så
den rette behandling og genoptræning kan gives. Lene Michelsen er
afsnitsansvarlig overlæge.

• Klinik for Blodpropper og Blød
ninger i Hjernen, omfatter både
TCI-klinik og klinik til opfølgning
efter indlæggelse. Klinikken er
brugerstyret. Alle patienter kontak
tes efter 2-3 uger af sygeplejerske,
der henviser til læge ifald behov.
Patienter med lægelige problem
stillinger er henvist direkte til læge.
Lise Leth Jeppesen, ph.d., er klinik
ansvarlig overlæge.

• Sengeafsnit 35 er neurorehabiliteringsafsnit med 16
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Afsnit og Klinik for Blodpropper
og Blødninger i Hjernen
Afsnit og Klinik for Blodpropper og
Blødninger i Hjernen ledes af overlæge,
dr.med. klinisk lektor Helle Klingenberg
Iversen, afdelingssygeplejerske Malene
Fogh Nielsen og afdelingssygeplejerske,
Charlotte Illemann.

I 2021 blev der modtaget og udredt
knap 2.000 patienter i sengeafsnit
15 og 430 patienter modtog neuro-
rehabiliteringsforløb. I Klinik for
Blodpropper og Blødninger i Hjernen
havde vi 852 fremmødekontakter
og 2.249 virtuelle kontakter. I Enhed
for Klinisk Apopleksiforskning er der
foruden egne studier, gennemført 7
kliniske trials, heraf 2 fase 2 studier.
Der er i 2021 udgået 19 peerreviewed publikationer.
Om 2021
• Vores 2 rehabiliteringsafsnit hhv.
sengeafsnit 35 og 45 blev i maj
2021 midlertidigt samlet til ét
sengeafsnit under sygeplejefaglig
ledelse af afdelingssygeplejerske
Charlotte Illemann. Derved fik vi
større robusthed og fleksibilitet i
plejepersonalets vagtdækning.
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• Der blev nedlagt 4 senge ifm
budgettilpasning.
• Der er udarbejdet ny plan
med ombygning og rokering af
afsnittene på 5. sal. Det betyder
at vores rehabiliteringssenge
kommer til at ligge på afsnit 25
og 35 i forlængelse af det akutte
afsnit 15, mens den ambulante
virksomhed, vores nye Learning
lab bl.a. med mulighed for simula
tionstræning samt Enhed for Klinisk
Apopleksiforskning placeres på
afsnit 45. Ombygningen er planlagt
til opstart i begyndelsen af 2022.
• Lise Leth Jeppesen er ansat som
klinikansvarlig overlæge i Klinik
for Blodpropper og Blødninger i
Hjernen.
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Hjerne- og Nervesygdomme,
sengeafsnit 28 og 38
Søvn- og Hovedpinesygdomme,
sengeafsnit 48
Afsnittene 28 og 48 ledes af
overlæge Katja Lohmann Larsen og
afdelingssygeplejerske Charlotte
Retbøll. Ligeledes har Charlotte
i 2021 fungeret som vikar for
afdelingssygeplejerske på afsnit 38.

Sengeafsnittene 28 og 38 er begge
sengeafsnit for akut, almen neurologi
med hver 12 senge og sengeafsnit
48 har ligeledes 12 senge til elektivt
indlagte søvn- og hovedpinepatienter.
Om 2021
De to akutafsnit 28 og 38 startede
2021 med et nyt speciale, nemlig
de rygkirurgiske patienter, der blev
indlagt i de almen neurologiske
senge som konsekvens af at der
blev etableret 2 Covid-afsnit på
Afdeling for Rygkirurgi, Led- og
Bindevævssygdomme (RLB).
Det var imponerende at se så stort
et engagement og ihærdighed ift.
at lære et nyt speciale at kende
trods en varsling på kun tre dage.

Overlæge Katja Larsen og afdelings
sygeplejerske Charlotte Retbøll
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Vi havde et fint samarbejde med
Afdeling for Rygkirurgi, Led- og
Bindevævssygdomme og startede
dermed året med at lære nyt om
sygepleje og behandling til ryg
kirurgiske patienter.
Trods overgang til mere normalitet
dvs. kun at varetage egne neuro
logiske patienter medio februar har
året stået i Coronaens tegn. Pande
mien har selvsagt domineret op
gaverne dagligt ift. at tage højde for
konstant, løbende ændringer og nye
retningslinjer både ift. patienter, på
rørende, personale og mange logis
tiske opgaver relateret til Covid-19.
Fokus på forebyggelse af øget
Covid-smitte har været i højsædet
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Hjerne- og Nervesygdomme,
sengeafsnit 28 og 38
Søvn- og Hovedpinesygdomme,
sengeafsnit 48
Afsnittene 28 og 48 ledes af
overlæge Katja Lohmann Larsen og
afdelingssygeplejerske Charlotte
Retbøll. Ligeledes har Charlotte
i 2021 fungeret som vikar for
afdelingssygeplejerske på afsnit 38.

og arbejdet med at højne kvaliteten
af hygiejnen har generelt fået høj
prioritet.

dog været løbende og situations
bestemte, men ikke systematiske i
den grad det var planlagt.

Året har i sin helhed været
koncentreret om udvikling af
samarbejde ml. de to akutafsnit på
baggrund af sygeplejerskemangel,
der har betydet sammenlægning
af sengeafsnittene 28 og 38 i flere
weekender, sommerperiode og igen i
slutningen af året.

Sygeplejen har fortsat haft
fokus på obligatoriske områder
som ernæringsscreening og
tryksårsforebyggelse hvor begge
akutafsnit har gennemgået
prævalensundersøgelse ift. tryksår i
slutningen af året. Begge afsnit med
fint resultat.

Sygeplejen i NEUs store
satsningsområde FoC har derfor
ikke fået de sammen kår som
både ønsket og planlagt. Der er
dog arbejdet med begrebsrammen
løbende og ved enkelte
sygeplejekonferencer. Disse har

Der er, i sagens natur, arbejdet
ihærdigt med rekruttering og
fastholdelse af sygeplejersker samt
med vedligeholdelse og fortsat
udvikling af et positivt arbejdsmiljø. I
relation til dette er der arbejdet med
årets APVer hvor de to akutafsnit
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Hjerne- og Nervesygdomme,
sengeafsnit 28 og 38
Søvn- og Hovedpinesygdomme,
sengeafsnit 48
Afsnittene 28 og 48 ledes af
overlæge Katja Lohmann Larsen og
afdelingssygeplejerske Charlotte
Retbøll. Ligeledes har Charlotte
i 2021 fungeret som vikar for
afdelingssygeplejerske på afsnit 38.

fremkom med lettere forskellige
resultater/besvarelser, der begge er
drøftet ved personalemøder samt
med Forbedringsafdelingens ledelses
– og organisationskonsulent.
Søvn- og Hovedpinesygdomme,
sengeafsnit 48 har i 2021 været ramt
gentagne nedlukninger bla. som følge
af COVID-19 og personalemangel.
Da afsnittet åbnede i august, var det
med let reduceret patientindtag,
og i slutningen af året har afsnittet
udelukkende været åbent for indtag
af elektive søvnpatienter.
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Årets gang

Indhold

Introduktion

Organisation

Klinikker, centre og enheder

Afdeling for Hjerne- og
Nervesygdomme sengeafsnit
7064/7074 og Epilepsi
overvågning 6073
Alle afsnit ligger i Nordfløjen, Rigshos
pitalet-Blegdamsvej og har tilsammen
60 medarbejdere. Det sygeplejefaglige
personale ledes af afdelingssygeplejerske
Lene Koldborg i samarbejde med de
kliniske sygeplejespecialister Sidsel Goor
Pedersen og Stina Posborg.

Afsnit og faggrupper

Forskning og uddannelse

De 3 sengeafsnit:
• Hjerne- og Nervesygdomme,
sengeafsnit 7064 er trombolyse
afsnit. Det sygeplejefaglige
personale ledes af afdelings
sygeplejerske Lene Koldborg.
• Hjerne- og Nervesygdomme,
sengeafsnit 7074 er sengeafsnit
for akut neurologi. Afsnittet ledes
af afdelingssygeplejerske Lene
Koldborg og overlæge Klaus
Hansen.
• Epilepsiovervågning, sengeafsnit
6073.

Afdelingssygeplejerske
Lene Koldborg

Årets gang

Overlæge
Klaus Hansen
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Afdelingssygeplejerske Lene Koldborg og
sygeplejespecialist Stina Posborg fik en god
idé til hvordan de kunne hjælpe pårørende og
patienter ved hjælp af nudging og stickers på
vægge og gulv, som viser vej hen til de opsatte
hygiejnestationer i afsnittene.
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Afdeling for Hjerne- og
Nervesygdomme sengeafsnit
7064/7074 og EMU 6073
Alle afsnit ligger i Nordfløjen og har
tilsammen 60 medarbejdere. Det
sygeplejefaglige personale ledes
af afdelingssygeplejerske Lene
Koldborg i samarbejde med de kliniske
sygeplejespecialister Sidsel Goor
Pedersen og Stina Posborg.

Om 2021
• Vi har brugt tid på at falde på plads i
Nordfløjen, med den nye indretning
og anderledes rumfordeling.
• De nye fysiske rammer i Nordfløjen
udfordrede vores tværfaglige sam
arbejde i stuegangsfunktionen.
Derfor har vi arbejdet med at op
timere samarbejdet omkring pa
tienten, så både læge- og syge
plejefaglige problemstillinger
belyses.
• I januar 2021 returnerede de
medarbejdere som havde været
udlånt til Covid beredskabet.
• Vi fik installeret døgnrytme
belysning på alle 3 sengeafsnit.
Døgnrytmebelysning har gavnlig
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indvirkning på både patienter
og personales helbred og
velbefindende.
• I maj/juni måned blev hele pleje
personalegruppen introduceret
til Fundamentals of Care, en
begrebsramme som skal danne
grundlag for den sygepleje
der udøves til patienten og de
pårørende. Det har været en ny
måde at tale om sygepleje på
og det arbejde foregår stadig i
afsnittene.
• I slutningen af 2021 blev
7074 involveret i kvalitets
forbedringsprojekt om medi
cineringsprocessen.Projektet er
et samarbejde med forbedrings
afdelingen og formålet er
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Afdeling for Hjerne- og
Nervesygdomme sengeafsnit
7064/7074 og EMU 6073
Alle afsnit ligger i Nordfløjen og har
tilsammen 60 medarbejdere. Det
sygeplejefaglige personale ledes
af afdelingssygeplejerske Lene
Koldborg i samarbejde med de kliniske
sygeplejespecialister Sidsel Goor
Pedersen og Stina Posborg.

forbedring af delelementerne i
alle medicineringsprocesser for
patienter med et indlæggelses
forløb i afdelingen. Projektet løber
hen over foråret 2022 og har
allerede nu udløst mange gode
ideer til forbedringer tværfagligt.
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• I Epilepsiovervågning, sengeafsnit
6073 blev blev Camilla Kløve
Larsen ansat som assisterende
afdelingssygeplejerske og udgør
den daglige ledelse i samarbejde
med overlæge Annette Sidaros.
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Neuropsykologisk og
logopædisk enhed
Neuropsykologisk og logopædisk
enhed i Glostrup har 8 medarbejdere,
som ledes af ledende neuropsykolog
Kristoffer Petterson.

Enheden bistår sengeafsnit og
ambulatorier med udredning af
forskellige typer funktionstab
i forbindelse med erhvervet
hjerneskade og hjernesygdom. Vi
har særligt fokus på kognitive og
kommunikative funktioner, men
følelses- og personlighedsmæssige
ændringer samt mental træthed
forekommer også. Disse faktorer
har stor betydning for at vende
bedst muligt tilbage til livet efter
hjerneskade. Når problemstillingerne
er afdækket i vores respektive
undersøgelser, bidrager vi til

Ledende neuropsykolog Kristoffer Petterson
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• rådgivning af patienter, pårørende
og personale
• den tværfaglige rehabilitering under
indlæggelse
• planlægning af rehabilitering
efter udskrivelse bl.a. via
genoptræningsplaner
• tværsektoriel koordinering med
kommuner
• differentialdiagnostiske
overvejelser
• afdelingens udviklingsaktiviteter,
undervisning og supervision
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Neuropsykologisk og
logopædisk enhed
Neuropsykologisk og logopædisk
enhed i Glostrup har 8 medarbejdere,
som ledes af ledende neuropsykolog
Kristoffer Petterson.

Begivenheder i 2021
Vi har sammenlagt ca. 950
patientkontakter årligt. Udover det
kliniske arbejde er vi forskningsaktive
bl.a. i afdelingens senfølgeklinik som
blev etableret i 2021 for borgere,
der har haft COVID-19 og døjer
med vedvarende symptomer. I det
neuropsykologiske COGVID Study
undersøges borgernes kognitive
funktioner og en række faktorer
af relevans herfor såsom humør,
træthed, livskvalitet, smerter og søvn
(se billede fra poster session ved
Nordic Meeting in Neuropsychology).
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Vi deltager også i senfølgeklinikkens
kvalitative forskning, hvor
patienternes oplevelse af kognitive
senfølger og betydningen af disse
for dagligdagen undersøges. Af
udviklingsaktiviteter kan bl.a. nævnes
den logopædiske indsats for at
vedligeholde og reimplementere den
evidenbaserede metode Supported
Conversation for Adults with Aphasia
(SCA) på sengeafsnittene. Metoden
kan hjælpe alle faggrupper til at
optimere kommunikationen med
patienter med afasi eller kognitiv
kommunikationsforstyrrelse.
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Lægesekretær – og
sekretærgruppen
Afdelingen har 33 lægesekretærer/
sekretærer (fordelt med 25 på Glostrupmatriklen og 8 på Blegdamsvej), som
ledes af Gitte Lykke Blønd, ledende
lægesekretær. De er tilknyttet i hhv.
Skleroseklinikken, Epilepsiklinikken,
Klinik for Bevægeforstyrrelser, Hjerneog Nervesygdomme, klinik 7PA, klinik 25
og klinik 7065 samt alle sengeafsnit.

Lægesekretærerne/sekretær
erne bidrager til den samlede
opgaveløsning med kompetencer
indenfor sundhedsfaglig admini
stration og udfører opgaver indenfor
korrekt registrering, planlægning samt
koordinering af patientforløb.
Det er lægesekretærer/sekretærer
der er ansvarlige for kodning, moni
torering og overholdelse af kræft
pakkeregistrering, maksimale vente
tider, behandlings- og udredningsret.
Vi har meget fokus på vigtigheden
af det gode tværfaglige samarbejde,
som medvirker til stor arbejdsglæde
for alle ansatte, men som også er
med til at styrke det gode patient
forløb til gavn for både patienter og
pårørende.

Ledende lægesekretær Gitte Lykke Blønd
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Begivenheder i 2021 – nye tiltag og
fokusområder
• Rapporter: Udvidet rapporttræk
mhp. månedlig opfølgning og
fejrettelse i SP.
• DAP: Sammenlægning af DAPregistreringer for hele 5. sal til
lægesekretærerne afsnit 15 på
Glostrup-matriklen.
• Betalingspatienter: Fokus og
optimering for indhentning
af relevante oplysninger på
”Betalingspatienter”.
• Covid-senfølgeklinik RHG:
Sekretærassistance til oprettelse
af ”Covid-senfølgeklinik” i PAV7 på
Glostrup-matriklen.
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Lægesekretær – og
sekretærgruppen
Afdelingen har 33 lægesekretærer/
sekretærer (fordelt med 25 på Glostrupmatriklen og 8 på Blegdamsvej), som
ledes af Gitte Lykke Blønd, ledende
lægesekretær. De er tilknyttet i hhv.
Skleroseklinikken, Epilepsiklinikken,
Klinik for Bevægeforstyrrelser, Hjerneog Nervesygdomme, klinik 7PA, klinik 25
og klinik 7065 samt alle sengeafsnit.

• GGOP: Fokus på og optimeret
arbejdsgang mhp. rettidig af
sendelse af genoptræningsplaner.
• Canceranmeldelse:
Oprettelse af ”LægesekretærCanceranmeldelsesteam” som
varetager canceranmeldelse i SP i
samarbejde med afsnitsansvarlig
overlæge på Glostrup-matriklen og
ledende lægesekretær.
• Temadag: Som bekendt er
lægesekretærer/sekretærer
ofte det første møde patienten
har med afdelingen, og det
er ikke ualmindeligt, at de
skal foretage komplekse
”brandslukningsopgaver” ift.
utilfredsheder og frustrationer.
Derfor var det også en stor
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glæde at lægesekretærerne/
sekretærerne i efteråret alle var
på temadag og fik øget deres
kompetencer netop inden for
denne type opgaver.
• Corona-pandemi: Lægesekretærer/
sekretærer i afdelingen har under
Corona-pandemien præsteret i en
svær tid, og udvist stor fleksibilitet
og villighed til at imødekomme
forandringer og påtage sig nye
opgaver.
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Forskning i årets løb, herunder bevillinger,
ph.d.er og disputatser
Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme har en lang og
mangesidig forskningstradition. Gennem en årrække er der
således opbygget omfattende og aktive forskningsgrupper
indenfor stort set alle områder af neurologien. Vores mange
dedikerede forskere indgår i nationale og internationale
forskningssamarbejder og flere er blandt verdens førende
og bedste inden for deres felt.

På Rigshospitalet (og i Region Hovedstaden) er vores
afdeling i top-3, hvad angår antallet af publikationer,
peer-reviewed ph.d.-projekter mv. Der blev publiceret
mere end 420 publikationer i løbet af 2021. Alt
forskningsaktivitet registreres løbende i regionens
forskningsregistreringssystem PURE og her kan man
løbende følge aktiviteten og de artikler, der er udgivet
i 2021:

Fælles for alle der er involveret i forskningen, er at de
bidrager til at sikre udvikling af behandling, pleje samt ny
viden om hjerne- og nervesygdomme, som medvirker til at
forbedre sundhedstilstanden ikke alene i DK men også på
verdensplan.

Følg vores arbejde her
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Disputats
og ph.d.forsvar

DISPUTATS
• Mads Christian Johannes Barløse, overlæge, klinisk

lektor, ph.d. forsvarede sin disputats med titlen
"Homeostatic Mechanisms in Cluster Headache".

PH.D.-FORSVAR
• Cheng Teng Ip, psykolog, Neurobiologisk Forsknings

enhed, forsvarede sin ph.d.-afhandling "Towards
personalized medicine: Effectiveness of pretreatment
EEG biomarker in Major Depressive Disorder".

• Mathias Buron, Det Danske Scleroseregister, forsvarede

sin ph.d.-afhandling med titlen "Real-world experience
with disease-modifying drugs in multiple sclerosis".

• Giske Fiskarbekk Opheim, cand.scient Neuroscience &

Vi har heldigvis mange
unge talentfulde
forskere i afdelingen og
mange højtprofilerede
forskere som meget
gerne vejleder yngre
kolleger. I 2021 var der
12 afsluttede 12 ph.d.projekter og 1 disputats
fra afdelingen.

Neuroimaging, Neurobiologisk Forskningsenhed, for
svarede sin ph.d.-afhandling med titlen "Utilizing 7 Tesla
MRI and automated segmentation – A new era in the
presurgical evaluation of patients with severe epilepsy".

• Lærke Taudorf, læge, Nationalt Videnscenter for

Demens, forsvarede sin ph.d.-afhandling: “Dementia
and Mortality: A Nationwide Registry-Based Study”.

• Anna Gabriella Stenvig Olsson, læge, Dansk Multipel

Sklerose Center, forsvarede sin ph.d.-afhandling med
titlen "The Gut-Brain axis in Multiple Sclerosis: Microbial
metabolites and physiological barrier function in relation
to immune activation and disease activity"
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• Sophie Buhelt, læge, Dansk Multipel Sklerose Center,

forsvarede sin ph.d.-afhandling: “The Interleukin-2
Receptor in Multiple Sclerosis”.

• Nita Katarina Frifelt Wienholtz, læge, Dansk Hoved

pinecenter, forsvarede sin ph.d.-afhandling med titlen:
“Epidemiological aspects and molecular mechanisms
linking rosacea and migraine".

• Janet Janbek, læge, Nationalt Videnscenter for

Demens, forsvarede sin ph.d.-afhandling med titlen:
“Epidemiology of Infections in Dementia: Nationwide
registry-based studies on hospitalizations and adverse
outcomes in Denmark”.

• Stefan Gustavesen, læge, Dansk Multipel Sklerose

Center, forsvarede sin ph.d.-afhandling med titlen:
“The Effects of Exo- and Endocannabinoids in Multiple
Sclerosis".

• Kirsten Knak, fysioterapeut, Nerve- og Muskelsyg

domme, forsvarede sin ph.d.-afhandling med titlen
"Outcome Measures and Physical Activity in Myotonic
Dystrophy Type I".

• Marius Kløvgaard, læge, Epilepsiklinikken, forsvarede

sin ph.d.-afhandling med titlen "Premature Mortality in
Epilepsy: epidemiology, mechanisms and prevention".

• Mohammad Al-Karagholi, læge, Dansk Hovedpine

center, forsvarede sin ph.d.-afhandling med titlen
"The role of high-conductance (big) calcium-activated
potassium (BKCa) channel in headache and migraine
pathophysiology".
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Bevillinger
Afdelingens forskere modtager bevillinger fra lang række af
private og offentlige fonde. Rigshospitalets Forskningsudvalg
uddeler hvert år en række forskningsbevillinger, og vi er glade
for at en lang række talentfulde unge forskere og studerende i
Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme har modtaget bevillinger
til at starte forskningsprojekter op, heriblandt:
• Nicolaj Grønbæk Laugesen, reservelæge, har modtaget et

introduktionsstipendie til projektet ”Safety and outcome
acute of endovascular thrombectomy in patients with
ischemic stroke a study on real-life data”.

• Mie Reith Mahler, reservelæge har modtaget et introduk

tionsstipendie til projektet ”Prognostiske faktorer ved ny
diagnosticeret multipel sklerose”.
• Marie-Louise Kulas Søborg, reservelæge, har modtaget

et introduktionsstipendie til projektet” Perioperative immune function assessment and clinical complications in
pancreaduodenectomy”.
• Mona Ameri Chalmer, reservelæge, har fået en postdoc-

stilling til at støtte at forske i to år i fænotypiske og genetiske
biomarkører til forbedring af migrænebehandling.

Side 55
Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme – Rigshospitalet

Indhold

Introduktion

Organisation

Klinikker, centre og enheder

Afsnit og faggrupper

Forskning og uddannelse

Årets gang

Også flere medicinstuderende har fået mulighed for at forske,
når de har de har afsluttet deres studie. Det er deres vejledere
(nævnt først), der har søgt skolarstipendiet til dem.
• Jes Olesen/Charlotte Grønvold Kristensen

Projekt: Migraine with cranial autonomic symptoms.
• John Vissing/Gry Hatting Beha

Projekt: A randomized clinical trial, investigating the effect of
an 8-week, home-based moderate intensity training program
on oxidative capacity and hemodynamics in patients with
truncating genetic variants in titin.
• Nanna Witting/Rebecca Kjær Andersen

Projekt: Karakterisering af antistof negative versus antistof
positive patienter med myasthenia gravis.
• Rigmor Højland Jensen/Katrine Svart

Projekt: Neurodegenerative Biomarkers in Idiopathic
Intracranial Hypertension.
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Afdelingens etablerede forskere har i årets forløb også mod
taget en del bevillinger, heriblandt:
• Overlæge, klinisk lektor Thomas Truelsen, modtog i foråret

2021 en bevilling på 2,6 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden
mhp ansættelse af en ph.d. studerende et projekt med titlen
”Improving Acute Treatment of Ischemic Stroke in Patients
at All Ages”. Det er et projekt der vil fokusere på årsager og
prognose ved apopleksi hos børn og unge < 18 år, prognose
og prognostiske faktorer for personer i alderen +80 år som
får trombektomi, samt prognose og prognostiske faktorer
for personer der får trombektomi ved okklusion i det bagre
kargebet.
• Professor Gitte Moos Knudsen, Neurobiologisk Forskn
 ings

enhed, modtog i det tidlige forår 2021 Rigshospitalets rammebevilling på 850.000 kr. til drift af projektet ”Molecular
neuroimaging of synaptic plasticity in the human brain
– Pharmacological modulations and stroke”. Projektet omhandler brug af en ny form for PET-skanning, som visualiserer præsynaptiske proteiner og dermed kan anvendes til at
følge neuroplastiske ændringer i hjernen som følge af neuro
farmakologisk behandling eller ved stroke-rehabilitering.
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• Overlæge, klinisk forskningslektor Daniel Kondziella modtog

en bevilling på 7.343.168 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden
til et projekt om senfølger efter COVID-19. Projektet titel er:
Cognitive, Neurological and Mental Health Burden 6 Months to
3 Years after COVID-19.
• Professor John Vissing, Nerve- og Muskelsygdomme klinik

modtog kort før nytår 2021 2.614.000 kr. fra Fabrikant
Vilhelm Pedersen og hustrus Mindelegat til et projekt med
titlen ”Mitochondrial dysfunction driving insulin resistance in
skeletal muscle”. Gennem projektet undersøges mitokon
driefunktionens betydning for insulinfølsomhed ved at bruge
patienter med mitokondriesygdomme som model, da de
netop har nedsat mitokondriefunktion.
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Priser i årets løb
Professor Jes Olesen er den første
danske modtager af The Brain Prize
I marts 2021 modtog vi den utrolig glædelige nyhed, at
professor Jes Olesen sammen med 3 andre hovedpineforskere, modtog Lundbeckfondens The Brain Prize 2021,
som er verdens største hjerneforskningspris. Jes Olesen er
professor ved Institut for Klinisk Medicin på Københavns
Universitet og grundlægger af Dansk Hovedpinecenter i
Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Rigshospitalet,
hvor han stadig er aktiv forsker og læge.
Jes Olesen har bekæmpet den invaliderende sygdom i over
50 år og været med til at gøre Rigshospitalet og Danmark
blandt verdens førende specialister inden for forskning og
udvikling af behandling til kroniske migrænepatienter.
I forbindelse med prismodtagelsen udtalte Jes Olsen:
- Jeg har brugt hele mit professionelle liv på at få migræne

accepteret som en neurologisk lidelse. Derfor er
det med enorm glæde, at
jeg modtager den store
anerkendelse, det er at
få the Brain Prize. Det er
med til at forbedre anerkendelsen af migræne
som en vigtig og udbredt
sygdom. Selv i det internationale forskermiljø har
sygdommen været miskendt. Det vil prisuddelingen rette op på. Derfor vil prisen resultere i øget forskning
på området – og dermed øget udvikling af bedre medicin til
gavn for de ramte.
Selve prisoverrækkelse fandt sted mandag d. 25.10.2021,
hvor HKH Kronprinsen forestod overrækkelsen af The Brain
Prize til professor Jes Olesen og de øvrige prisvindere.
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Priser i årets løb
Professor Jette Frederiksen
modtog Bagger-Sørensen
prisen i 2021

Monrad-Krohn prisen blev
i 2021 tildelt professor
Messoud Ashina
I 2021 blev Monrad-Krohn prisen tildelt professor
fra Dansk Hovedpinecenter Messoud Ashina for
hans forskning i blandt andet, hvilke mekanismer
der udløser migræneanfald og effekten af migrænemedicin. Messoud Ashina har i en lang årrække
forsket indenfor hovedpinesygdomme. Han er leder af en forskergruppe, der belyser sygdomsmekanismerne bag migræne. Messoud Ashina er præsident for det Internationale Hovedpineselskab.
Monrad-Krohn prisen uddeles hvert år til en person, der har
bedrevet fremragende neurologisk forskning, fortrinsvis inden
for klinisk neurologi. Flere forskere fra Afdeling for Hjerne- og
Nervesygdomme, Rigshospitalet, har tidligere modtaget prisen, bl.a. professor Gitte Moos Knudsen (2010), professor Per
Soelberg Sørensen (2014) og professor Gunhild Waldemar
(2017).
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Bagger-Sørensen Prisen blev i 2021 tildelt professor, overlæge, dr.med. Jette
Lautrup Frederiksen for sit utrættelige
arbejde med at opbygge og lede klinikken
for Synsnervebetændelse og Sklerose.
Forskningen i klinikken er af internationalt
format illustreret
ved de mange
videnskabelige
samarbejder verden
over centreret om at
forbedre diagnose
og behandling af
synsnervebetændelse. Prisen er på 1
million kr. Halvdelen
er en personlig
hæderspris og den
anden halvdel er til
videre forskning.
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International pris til professor
Rigmor Jensen
I oktober 2021 modtog professor Rigmor
Jensen Ottorino Rossi Award på Mondino
Foundation, University of Pavia i Italien. Prisen
tildeles årligt til en international forsker, der
har ydet et særligt bidrag til neuroforskning.
Rigmor Højland Jensen blev især anerkendt
for sin store forskningsindsats i hovedpine
sygdomme og sin kamp for at forbedre
hovedpinebehandling på det globale plan.

Faisal Amin modtog
YNNN Uddannelses
prisen 2021

Talentpris til
ung hovedpine
forsker
Håkan Ashina, læge,
ph.d.-studerende ved
Dansk Hovedpinecenter, modtog i november
Lundbeckfondens talentpris for sin forskning
indenfor posttraumatisk hovedpine, som for
eksempel kan forårsages af en hjernerystelse.
Håkan Ashinas forskning skal være med til at
give en mere systematisk forståelse af sygdomsbilledet og de biologiske mekanismer,
der ligger bag sygdommen.

Afdelingslæge, ph.d., klinisk
lektor Faisal Mohammad Amin
modtog ved årsmøde i Dansk
Neurologisk Selskab YNNN
Uddannelsesprisen 2021.

Side 61
Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme – Rigshospitalet

Faisal var indstillet af 95
kolleger til prisen, fordi han
gennem de seneste mange år
har været et meget stort aktiv
for uddannelsesmiljøet.
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Uddannelse
i HNS

Prægraduat uddannelse 2021
– sygeplejestuderende, sosu-elever og
ambulanceredder-elever
Afdelingen har i 2021 haft 85
prægraduate uddannelsesforløb
fordelt på sygeplejestuderende,
social-og sundhedsassistentelever
samt ambulancebehandlerelever.
Ansvaret for de
uddannelsessøgendes forløb
ligger hos afdelingens tre kliniske
undervisere, som er fordelt på
Glostrup og Blegdamsvej. De
kliniske undervisere samarbejder
tæt med de kolleger, som vejleder
elever og studerende bed-side. Til
daglig er det samlede lærings- og
studiemiljø præget af høj faglighed,
stort engagement og samarbejde
mellem alle faggrupper. Der er en
stor nysgerrighed og interesse i
at lære om og af hinanden. Klinisk

undervisning er en betydelig opgave,
som, under de eksisterende vilkår i
2021, dog har været udfordrende.
De sygeplejestuderende er fordelt
på 1., 2., 4., 5. og 6. semester samt
bachelorstuderende (7. semest er).
Et enkelt 6. semester forløb i 2021
har været en international sygepleje
studerende under Erasmus+ ord
ningen. Det internationale forløb har
været et fusionsprojekt, hvor den
studerende har delt sin klinik ligeligt
mellem neuro intensiv (afd. 6021)
og afsnit 7074.
Sosu-eleverne er i HNS
i deres praktik 3, som
ligger i slutningen af
uddannelsen.
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Begivenheder i 2021

• I forbindelse med implementering af
Fundamentals of Care i 2021 har alle
studerende og elever på efterårssemestret arbejdet med en observationsøvelse med udgangspunkt
i begrebsrammen. På baggrund af
de første spæde evalueringer vil alle
studerende og elever fortsætte med
dette på forårssemestret.

• Sygeplejestuderende og sosu-elever
har deltaget i refleksion og undervisning indenfor udvalgte områder blandt andet SCA og stroke.
Desuden er der afholdt tværfaglige
IPLS-dage for sygeplejestuderende
og andre MVU-studerende.

Forskning og uddannelse

Årets gang

• Klinisk undervisning har trods covid-19
kunne genoptage samarbejdet med
Sclerosehospitalet i Haslev i efteråret 2021, hvor tre 6. semester studerende har været på studiebesøg i
forbindelse med deres læringsforløb
tilrettelagt med aktiviteter på tværs af
sektorer/institutioner. Tilsvarende har
vi haft et fantastisk samarbejde med
Dansk Hovedpine Center og Klinik for
Bevægeforstyrrelser.

• I efteråret 2021 har der været afholdt
Peer-to-Peer for sygeplejestuderende
og sosu-elever, hvor de har undervist
hinanden og reflekteret sammen.
Ligeledes har der været fokus på bedside Peer learning.
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Begivenheder i 2021

• I forbindelse med postgraduat op
kvalificering af sygeplejersker i
Skleroseklinikken har tre sygepleje
studerende deltaget og derigennem
fået et solidt vidensgrundlag omkring
sygeplejen til patienter med sklerose.

• I forbindelse med Neurocentrets
Uddannelses Teams pædagogiske
udviklingsprojekt, om hvordan sygeplejestuderende involverer patienter i
sygeplejen, har afsnittene og enkelte
sygeplejestuderende været involveret
ved at bidrage med empiri i form af
observationsstudier.

Forskning og uddannelse

Årets gang

• Learning lab: På Blegdamsvej er
der etableret et Learning lab, hvor
sygeplejestuderende og sosu-
elever har mulighed for at træne
færdigheder og simulationer. Der
bliver etableret et tilsvarende
Learning lab på Glostrup i 2022.

• I forhold til rekruttering har vi
også i 2021 haft succes med at
ansætte sosu-elever og syge
plejestuderende som time
lønnede vikarer eller som fast
ansatte efter endt uddannelse.
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Uddannelseslæger i
2021
Afdeling for Hjerne- og Nervesyg
domme er en kæmpe uddannelses
institution for kommende dygtige
neurologer, og vi har derudover uddannelsesforpligtelse over for de helt
unge og nye læger (KBU-læger), samt
for psykiatere, neurokirurger og neuropædiatere i sideuddannelse.
Endelig forsøger vi også at være vores
”corporate social responsibility” bevidst, så vi løbende har en yngre kollega, der mangler dansk autorisation,
tilknyttet i et ”kravlegårds-forløb” mhp
at erhverve relevante kompetencer for
at komme videre i den danske videreuddannelse for læger.
I løbet af 2021 har vi haft samlet 1
præ-KBU prøveansættelse (”kravlegårdsforløb”), 13 KBU- læger (7

Afsnit og faggrupper

Forskning og uddannelse

Årets gang

Glostrup, 6 Blegdamsvej), 9 kom
mende psykiatere (6 Glostrup, 3
Blegdamsvej), 1 neuropædiater, 1
neurokirurg og 10 introduktionslæger i
neurologi (5 Glostrup, 5 Blegdamsvej)
igennem.
Derudover har vi løbende 5-10 kommende neurologer igennem som led
i deres HU-forløb, typisk med start
(12 mdr.) eller midterforløb (18 mdr.)
på Glostrup-matriklen, og slutforløbet
på Blegdamsvejs-matriklen (6 mdr.).
Forløbene fordeler sig sjældent jævnt,
fordi mange får orlov til forskning,
hvilket giver planlægningsmæssige
udfordringer, men i sidste ende giver
os dygtigere kollegaer. Antallet af det
samlede antal hoveduddannelsesforløb øges fremover fra 11 årlige
faste forløb i 2021 til 12 i 2022 og
13 fra 2023. Udover de faste forløb
er det de sidste år lykkedes at få 1-2
ekstra forløb. Der er stor søgning til
hoveduddannelses-forløbene. Ved
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Overlæge Kirsten Svenstrup
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den seneste ansøgningsrunde var
der 20 kvalificerede ansøgere til 6
stillinger i Region Øst – med reference til ”Riget”: Det er sværere at
komme ind på vores afdeling end på
Neurokirurgisk!
Da de to matrikler har hver deres
subspecialer og spidskompetencer,
har der været løbende udveksling af
uddannelsessøgende læger imellem de to matrikler, så introlægerne
fra Blegdamsvej har fået 1 måneds
ophold i Sklerose-klinikken på Glo
strup-matriklen, mens intro-læger
og HU-læger fra Glostrup har haft
mulighed for at få hhv. 14 dage og
1 måneds ophold i Epilepsiklinikken
på Blegdamsvej. Derudover har
både psykiatere i sideuddannelse og
HU-læger på Glostrup haft mulighed
for at få hhv. 14 dage og 1 måneds
ophold i Hukommelses-klinikken på
Blegdamsvej.
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Årets gang

Vi har arrangeret
følgende faste kurser
i 2021:
• Akut neurologi for KBU-læger og
psykiatere i sideuddannelse.
• Ø-neurologi-kurser for intro
læger i uddannelsesregion øst
om hovedpine, multipel sclerose,
neuromuskulære sygdomme,
neuroonkologi, basalganglie
sygdomme og demens.
Vi lægger særligt vægt på
uddannelse i hverdagen, og der
er dagligt morgenundervisningsprogram på begge matrikler, ligesom
hovedvejledere og daglige kliniske
vejledere på daglig basis yder en
stor indsats for at understøtte
læring. Tusind tak til alle, der bidrager
til uddannelsen i afdelingen.
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HNS og COVID-19 i 2021
Få dage før vi trådte ind i 2021 var indlæggelsestallene for COVID-19 patienter
i Region Hovedstaden så stigende, at der
nu reelt var tale om en såkaldt 2. sygdomsbølge. Det betød at Rigshospitalets
egen interne skaleringsplan, som skulle
sikre den nødvendige kapacitet og fordeling af COVID-patienter på tværs af hospitalet, rykkede et trin op.
HNS-personale i COVID-afsnit
Vi blev bedt om at deltage i bemandingen
af 2 nyetablerede COVID-isolationsafsnit
på Glostrup-matriklen. Det medførte
en midlertidig lukning af sengeafsnit 45
og overflytning af personale til COVIDafsnittet i Glostrup med ikrafttrædelse allerede lillejuleaften 2020. Også

sygeplejersker fra klinikker blev flyttet
til COVID-afsnit på såvel Glostrup som
Blegdamsvej. Sygeplejersker fra stabsfunktioner og klinikker blev flyttet til vores
egne sengeafsnit, mens læger blev trukket fra ambulatorier til sengeafsnit for at
skabe et flow.
I slutningen af januar begyndte indlæggelsestallene for COVID-patienterne gudskelov at falde igen, og vores personale kom
retur i afdelingen. Vi blev dog bedt om at
forberede os på, at i tilfælde af et stigende
antal indlæggelser, skulle vores afdeling,
som de første, kunne åbne 12 COVIDisolationssenge på afsnit 45 i Glostrup.
Der blev straks afsat ressourcer til at
planlægge organisering, indretning og klargøring af sengeafsnittet, da vi skulle kunne
åbne kort varsel. Dette blev heldigvis ikke
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aktuelt, da indlæggelsestallene faldt yderligere i de efterfølgende måneder.
Tilbud om vaccination
Samtidig med et støt stigende indlæggelsestal omkring nytår 2020, modtog
Rigshospitalet også de første COVID19-vacciner. I HNS fik vi vaccineret de
første medarbejdere inden nytår. Allerede
d.6.1.2021 havde vi fået mulighed for at
tilbyde vaccination til ca. 70 medarbejdere
Det var frontpersonale dvs. medarbejdere
i kritiske funktioner f.eks. i COVID-afsnit
samt plejepersonale og læger som behandlede akut syge patienter, der skulle
have vaccinetilbud først, da vi kun fik
tildelt et begrænset antal vacciner og ofte
med ganske kort varsel. Over de kommende måneder fik vi mulighed for at tilbyde
vaccine til flere medarbejdere.
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Mange ændringer hele i tiden
Vi har gennem årets løb haft fokus på at
sikre væsentligt orientering til alle medarbejdere i afdelingen om epidemien.
Herunder om ændringer i retningslinjer, om
brug af mundbind, om testmuligheder, isolation, vaccination mv. Og ændringer har
der været en del af f.eks. er den regionale
vejledning om håndtering af COVID-19
således blevet redigeret og genudgivet 59
gange i 2021 – mere en 1 gang ugentligt.

Virtuelle patientkontakter i stigning
Allerede inden epidemien ramte os,
var antallet af ambulante virtuelle
patientkontakter i stigning, men i løbet
af 2021 blev det i endnu højere grad
udbredt.
”Kan I høre mig”?
Mange af vores interne møder er blevet
omlagt til TEAMS – udover at det var
nødvendigt for at begrænse smitte, har
det også vist sig at være en fordel når vi
holder møder f.eks. på tværs af matrik
lerne. Vi har været tilbøjelige til tidligere
primært at mødes fysisk, men kan nu
konstatere at mange møder kan afvikles
på kortere tid, mens vi samtidig sparer
transporten. Og de almindelige start
vanskeligheder med at huske at slå mikro
fon til og fra er efterhånden en saga blot.

Under nedlukning i februar 2021 nåede en del at
blive trætte af deres lange lokker. I lægekontoret
på afsnit 7076 blevet der rådet bod på dette.
Reservelæge Frederikke Krag Clemmensen førte
med sikker hånd saksen gennem reservelæge
Birna Asbjörnsdottirs pandehår.
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Fortjent fortjenstmedalje

Vores Epilepsiovervågning, afsnit 6073,
modtog i maj en masse dejligt legetøj,
som blev doneret fra Epilepsiforeningen
Kreds København. Legetøjet kommer
til at stå i opholdsrummet, hvor de
patienter, der bliver overvåget trådløst,
vil kunne komme til at bruge det.
Legetøjet vil også komme i brug på
stuerne, så patienterne som er bundet
til sengen, også vil kunne få gavn af det.
På Glostrup-matriklen bliver de yngste
besøgende også betænkt. En donation
fra Wish-fonden (fra 2020) blev i 2021
omsat til en masse fint legetøj, så vores
pårørende-børn kan føle sig velkomne.

Forskning og uddannelse

Årets
gang

”Det havde jeg godt nok ikke drømt om, da jeg for 40 år
siden startede som sygehjælper”, fortalte en glad Pia
Schjøtt, da hun i foråret modtog Dronningens Fortjenst
medalje for 40-års tjeneste i det tidligere Københavns Amt
/ Region Hovedstaden heraf på Rigshospitalet siden 1982.
Pia Schjøtt er i dag social- og sundhedsassistent på afsnit
7074, og hun har været tilknyttet afdelingen siden 1987.

Talegenkendelse kom til HNS
I september fik afdelingens special
læger mulighed for benytte diktafon
til talegenkendelse. ”Jeg bærer min
diktafon som en lanse”, udtalte
overlæge Kirsten Svenstrup, efter
at hun havde afprøvet talegenkend
else i et par uger tilbage i september
2021. ”Jeg tager den med mig
overalt”, tilføjede hun og forklarede
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hun især benyttede den til korte
journalnotater efter ambulatorie
besøg. Også overlæge Eva Bjerre
gaard i Hukommelsesklinikken var
begejstret ”Det tager sådan ca. 10
minutter at blive fuldstændig afhæng
ig af diktafonen igen, udtalte hun.
”Anamneseoptagelsen bliver bedre
og mere detaljeret, når vi kan diktere”.
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Afslutning af
MS-opkvalificering

sklerosepatienter for i endnu højere grad
at understøtte behandling og opfølgning af
mennesker med sklerose.

Onsdag den 24. november var der afslutning
på et tværregionalt MS opkvalificeringsfor
løb. Kurset har været afholdt to gange og i
alt 26 medarbejdere har deltaget – første
gang i efteråret 2020 og nu her sidste gang i
efteråret 2021. Kurset er trods COVID-19 og
restriktioner blevet gennemført.

Kursusdeltagerne kom fra Region Hoved
stadens hospitaler. Der var desuden
inviteret medarbejdere fra Sclerose
hospitalet i Haslev, samt medarbejdere fra
afdelingens sengeafsnit på Rigshospitalet
– Blegdamsvej og sygeplejestuderende fra
vores egen Skleroseklinikken. Kursisterne
har fået ny viden inden for MS-området
med fokus på forbedring og udvikling af
sygeplejepraksis, øvelser og refleksion i
kommunikation, styrkelse af kommunikative,
analytiske og refleksive kompetencer.

Forløbet er udviklet på baggrund af midler fra
en helhedsplan for sklerose ”Et godt liv med
Sklerose”, som blev iværksat i april 2019.
Planen indeholdt 4 store indsatsområder
herunder opkvalificering af sygeplejersker
med neurologiske kompetencer. Den sam
lede pulje til helhedsplanen lød på 38,7
mio. kr.- heraf blev der afsat 1,5 mio. kr.
til udvikling af et forløb for opkvalificering
af sygeplejersker, som arbejder med

Klinisk underviser, can.cur. Helle Andersen,
Rigshospitalet – Blegdamsvej, har været
kursusleder på begge forløb og tilrettelagt
indholdet i samarbejde med klinisk sygepleje
specialist Rie Forsberg og post.doc Mia Loft.
Side 71
Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme – Rigshospitalet

Sygeplejerskerne fra Skleroseklinikken har
gennemført MS-opkvalificeringsforløb
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Senfølge-klinik i HNS efter
COVID-infektion
En mindre gruppe patienter oplever
komplekse og langvarige senfølger efter
overstået COVID-infektion. Derfor henvises de efter individuel vurdering til en de
4 regionale COVID-19 senfølgeklinikker
på akuthospitalerne. Flere af de henviste
patienter rapporterer neurologiske symptomer efter overstået COVID-19 og har
derfor brug for at blive vurderet i neurologisk regi.
Der blev derfor i marts 2021 oprettet
en senfølgeklinik i vores afdeling på
Glostrup-matriklen, som tager sig af
patienter med neurologiske symptomer.
Ved udgangen af 2021 var der set 266
patienter. Gennemsnitsalderen er 46 år
og 78% af de henviste er kvinder.

Eva Meldal Foged og Jeff Zarp Petersen
deltog med en poster ved Nordic Meeting in
Neuropsychology.

Overlæge Jesper Rønager, neuropsykolog
Eva Meldal Foged og neuropsykolog Jeff
Zarp Petersen har i 2021 haft funktion i
senfølgeklinikken, og de har flere gange
ugentligt mødt de senfølgeramte patienter
med neurologiske symptomer herunder
hovedpine, træthed, hukommelses- og
koncentrationsproblemer.
”Patientgruppen har en typisk kognitivt
krævende hverdag. De er i en alder, hvor
de i høj grad bruger deres koncentrationsevne og hukommelse aktivt til at håndtere
arbejds- og hverdagslivet, så de mærker
tydeligt, hvordan flere af symptomerne
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påvirker deres liv”, fortæller Eva Meldal
Foged. Det handler derfor om at hjælpe
patienterne med at håndtere de symptomer de har efter overstået sygdom, så de
kan håndtere hverdagens krav bedre.
”Vi interviewer patienterne og alt efter
deres problemstillinger, tilpasser vi ’værktøjskassen’ og giver dem praktiske strategier, de kan bruge i dagligdagen”, siger
Jeff Zarp Petersen. Det kan f.eks. være at
huske at holde pauser, lære at identificere
signaler ved træthed, aktivt brug af kalender og påmindelser på mobil mv.
”Vi bliver stadig klogere på senfølgerne, og
hvordan de påvirker patienternes hverdag.
Vi arbejder på nogle projektprotokoller, så
vi kan lære mere om de kognitive senfølger, og hvordan vi kan rådgive og behandle patienterne bedst muligt”, siger Eva
afslutningsvis.
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Lægesekretær Nina Rosenvinge og kollega
Pernille Evers deltog begge i temadagen om
den svære samtale.

Temadag om den svære
samtale
Patienters bekymringer og uvished kan
risikere at komme til udtryk som frustra
tioner og utilfredshed, hvilket flere sygeplejersker og lægesekretærer har oplevet
det seneste 1½ års tid i telefonsamtaler
med patienter.

Problemet har været udtalt under COVID19-epidemien, hvor især medarbejdere i
afdelingens klinikker har oplevet konflikt
fyldte telefonsamtaler med patienter,
som henvendte sig om f.eks. manglende
indstilling til COVID-vaccination, flytning af
tider, ventetid mv. Problemstillingen blev
tydeliggjort i forbindelse med resultaterne
af forårets APV, og afdelingsledelsen besluttede derfor at planlægge en temadag
i samarbejde med Forbedringsafdelingen
med fokus på forebyggelse og håndtering af konflikter i telefonsamtaler med
patienter.
I november blev der så afholdt 3 identiske tværfaglige temadage, hvilket gjorde
det muligt at i alt ca. 90 sygeplejersker og
lægesekretærer fra afdelingens klinikker
kunne deltage.
Lægesekretær Nina Rosenvinge fra Klinik
for bevægeforstyrrelser deltog i tema
dagen og hun fortæller:
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”Det var godt at dele med kolleger hvordan man håndterer den svære samtale.
Det gav mulighed for at gøre gode reflek
sioner og udvikling af egen faglighed”.
Også sygeplejerske Rikke Jarløv fra
Hukommelsesklinikken var begejstret
for temadagen og fremhævede bl.a. at
det var rigtig godt med et tværfagligt
perspektiv på telefonbetjening og
samtaler.
”Temadagen bidrog også til at synlig
gøre forskellen mellem den svære faglige
samtale og svære samtaler om alt det
omkringliggende dvs. de praktiske og
driftsmæssige områder”.
Temadagen var bygget op med teori, men
også omsætning af denne til praksis og
øvelser, hvor omdrejningspunktet var den
svære samtale.
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Mad redder liv

Første ledelsesseminar i HNS

Igen i 2021 havde vores er
næringsnøglepersoner afdel
ingssygeplejerske Malene Fogh
Nielsen og sygeplejerske Anja
Bengtsson planlagt en række
aktiviteter i forbindelse med
den nationale ernæringsuge.
Der blev underviste i 3 forskellige ernæringsområder hhv.
ernæringsscreening, kost- og
væskekonsistens samt sondeog sondeernæring fordelt.

I september drog vores afsnits- og klinikledere
til Jægerspris, hvor afdelingens første ledelsesseminar blev afholdt. Der var tale om et såkaldt
12-12 seminar (varighed 24 timer) med et inten
sivt program som bl.a. bød på oplæg, opgaver,
refleksion og erfaringsudveksling om lederroller
og god ledelse. I programmet var der også afsat
tid til teambuilding. Det blev et spændende
døgn med mange gode diskussioner, som vi
glæder os til at gentage i september 2022.

Følg os på Intragram
I maj 2021 fik vi oprettet en Instagram-profil for sygeplejen i afdelingen. Med profilen vil vi synliggøre alle de
spændende sygeplejefaglige aktiviteter, der foregår i
vores afsnit og klinikker. Ved årets afslutning nåede vi
414 følgere. Du finder os på Instagram ved at søge efter
rh_hjerne_nervesygdomme. Eller klik på ikonet:
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Ny ramme for afdelingens
sygepleje – Fundamentals
of Care (FoC)

til at fokusere på sygeplejen og dermed
styrke den. Vi ved at god sygepleje
redder liv: Hvis behandlingen ikke følges
op af kompetente observationer fra
sygeplejerskerne, hvis vi ikke får udført
sygepleje til patientens fundamentale
behov dvs., sikrer os at patienterne bliver
mobiliseret, får udført mundpleje, får
tilstrækkelig ernæring – hvis vi ikke får
udført fundamentale sygeplejehandlinger,
så går det patienterne dårligere.

Ledende oversygeplejerske Mette
Egelund, forskningsleder Mia Ingerslev
Loft, afdelingssygeplejerskerne og kliniske
sygeplejespecialister har gennem de
seneste par år arbejdet med implemen
tering af en ny ramme for afdelingens
sygepleje. Med FoC sættes fokus på den
fundamentale sygepleje til gavn for såvel
patienter som sygeplejepersonale.
God sygepleje redder liv
Mia Ingerslev Loft har stået i spidsen for
arbejdsgruppen. Hun fortæller:
– Vi har allerede rigtig meget god
sygepleje i afdelingen, men vi trænger

Forskningsleder Mia Ingerslev Loft har stået i
spidsen for FoC arbejdsgruppen i HNS

Side 75
Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme – Rigshospitalet

Centrale begreber i FoC er, at alle
sygeplejehandlinger skal bygge på en
relation til patienten, med værdighed og
respekt. Når der er god sygepleje ved vi
f.eks., at patienterne opnår tilstrækkelig
ernæring, kortere indlæggelser, færre
hospitalserhvervede infektioner, bedre
rehabilitering, færre fald, bedre livskvalitet
og ikke mindst værdig og human pleje.
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Udrulning i hele afdelingen i 2021
I forsommeren deltog cirka 230 syge
plejersker og social- og sundhedsassi
stenter i et indledende kickoff under
visningsoplæg. Herefter har de forskellige
afsnit arbejdet med et konkret indsats
område, der har FoC som perspektiv.

Forskningsleder Mia Loft og klinisk sygepleje
specialist Sidsel Goor på start-op-dag til
implementering af FoC på Blegdamsvej.

I Epilepsiklinikken har sygeplejerskerne
spurgt sig selv: ”Hvordan får vi patienterne
og deres pårørende til at føle, at vi aktivt
lytter til dem over telefon, når krops
sproget ikke er at se?”. Etablering af
en relation mellem sygeplejerske og
patient er helt central, når man som
sygeplejerskerne vil tilstræbe at yde
sygepleje der er situationsorienteret
og personcentreret. Hvordan man gør
det bedst i en telefonkonsultation, har
de sat sig for at undersøge bl.a. ved
afdækning af evidens på området, aktivt
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brug af praksisprocessen (en del af
FoC), læseklub og drøftelse af udvalgt
teori, samt deltagelse i kursus om
telefonkommunikation.
Andre indsatsområder i vores afsnit og
klinikker:
• Mundtlig og skriftlig kommunikation til
patienter
• Forebyggelse, observation og
plejeindsats af delirium
• Den sygeplejefaglige indsats i et
ambulatorie
• Det korte møde
• Forstyrrelser som vilkår for
relationsdannelse.
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Kontekst for sygepleje

Vision, mission og
kompetencestrategi
Med FoC som ramme
for sygeplejen har vi
beskrevet vision og
mission. Derudover
er ny kompetence
strategi på vej med nye
kompetenceprofiler,
nyt MUS-materiale,
nyt introduktions- og
oplæringsprogram og
kompetencekort på vej.

Integrering af sygepleje

Organisatorisk
niveau
Ressourcer
Kultur
Lederskab
Evaluering og
feedback

Psykosocial
Kommunikation;
At være involveret og
informeret
Privathed
Værdighed
Respekt
Uddannelse og
information
Følelsesmæssig
velbefindelse
Værdier og
overbevisninger
inddrages og
respekteres

Relation
Tillid, Opmærksomhed,
Forudseenhed, Viden,
Evaluering

Fysisk
Personlig hygiejne og
påklædning
Udskillelser
Spise og drikke
Hvile og søvn
Mobilitet
At følge sig tilpas
Sikkerhed
Medicinadministration
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Relationel
Aktiv lytning
At være empatisk
At engagere sig i patienter
At være omsorgsfuld
At være til stede og
sammen med patienter
At støtte og involvere
familier og pårørende
at hjælpe patienter til at
mestre
At formulere, opnå og
evaluere mål i samarbejde
med patienter
At berolige patienter

Politisk
niveau
Økonomi
kvalitet og
sikkerhed
Politisk styring
Lovgivning og
akkreditering
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I HNS havde vi længe sukket
efter muligheder for at kunne
mødes i større sociale sammen
hænge efter et noget tamt
2020 hvad angår sociale og
festlige begivenheder. Det var
derfor med stor fornøjelse da
vi igen i eftersommeren/efter
året 2021 fik mulighed for at
genoptage flere af vores faste
traditionsrige arrangementer
– et udpluk er nævnt her.
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Neurocup 2021
Efter en covid-pause i 2020 vendte den
landsdækkende fodboldturnering NeuroCup
tilbage for fuld kraft i august 2021. Regnen
piskede ned på turneringsdagen, men det
afholdt hverken spillere eller heppekor
fra deltagelse og engagement. Ingen af
afdelingens ellers 2 velspillende hold
nåede desværre i finalen, men håbet
lever for revanche i 2022. Neurocup er en
fodboldturnering, hvor alle uanset faggruppe

er velkommen. Turneringen har sigte på
teambuilding og er for alle, der har en aktiv
tilknytning til en neurologisk, neurokirurgisk,
neurofysiologisk eller neurorehabiliteringsafdeling i Danmark. Afdeling for hjerne- og
nervesygdomme stiller altid med 2 hold – et
fra Glostrup og et fra Blegdamsvej. Neurocup
arrangeres bl.a. af uddannelsesansvarlig
overlæge Faisal Amin, som også er med
grundlægger af turneringen.

Danseskoene nåede også at blive luftet

DHL 2021
Mere end 30 hold fra Afdeling for Hjerne- og Nerve
sygdomme var tilmeldt årets DHL-stafet, som
fandt sted mandag d. 6.9. DHL-stafetten er en af
de begivenheder, som traditionelt tiltrækker rigtig
mange medarbejdere fra HNS, og 2021 var således
ikke en undtagelse. Der var deltagere fra begge vores matrikler både løbere, gående og heppere, som
nød at kunne mødes i en større forsamling igen.

Vi er utrolig glade for at det lykkedes os at få mu
lighed for (igen) at kunne invitere hele afdelingen til
fest. Fredag d. 8.10 mødte 300 festklædte med
arbejdere mødte op i DGI-byen, Kbk V. til velkomst-
bobler, 3-retters middag, en velassorteret bar og
den underholdende Neuro-revy. Efterfølgende blev
dansegulvet åbnet til en god blanding af danske
og udenlandske dansehits og omkring kl. 02.00
blev lyset tænkt og musikken slukket. Vi glæder
os allerede til festen i 2022.
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