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Småt
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”Patienterne kan og vil mere, end vi 
tror. Mange af vores patienter efterlyser
mere egenkontrol. At blive ramt af en
alvorlig sygdom er for de fleste et stort
tab af kontrol. Gennem fokusgruppeinterviews og brugerpaneler fortæller
patienterne os igen og igen, at valgmulighederne og kontrol over selv små hverdagsting har stor betydning for deres
muligheder for at tage vare på sig selv”.
Uddrag fra kronikken Inddragelse af patienterne betaler sig, der blev bragt i
Jyllandsposten 10. november 2015. Kronikken er skrevet af centerledelsen i
Finsencentret, en projektleder og to patientrepræsentanter.
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Så mange rejsebestillinger har Rigshospitalets Rejsekontor håndteret,
siden enheden blev dannet i november 2014. De mange rejsebestillinger
er mundet ud i knap 5000 enkeltrejser bestående af fly-, togrejser og
hotelophold. Leder af Rejsekontoret Allan Vølding Petersen anslår, de årligt
håndterer omkring 20.000 bilag.
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MÅNEDENS FOTO

Personale i Juliane Marie Centret
diskuterer, hvordan man bedst
indretter en sengestue til gravide og
fødende ud fra en mock-up. I alt er
der blevet arbejdet med syv forskellige mock-ups, som befinder sig i et
testområde i kælderen. Fremover vil
mock-up’en blandt andet blive brugt
til at træne arbejdsgange for socialog sundhedsassistent-studerende.
Foto: Juliane Marie Centret

NOVEMBER MEST LÆSTE NYHEDER PÅ INTRANETTET
1. Nye patientvenlige
afdelingsnavne i Region
Hovedstaden
Navnene på Region Hovedstadens hospitalsafdelinger bliver mere mundrette
for borgerne, når de bliver
ændret til dansk.

2. Juleforberedelserne
starter lige så stille op
Nu kan du finde JUL PÅ RIGET på intranettet. Her kan
du læse om bestilling af
dekorationer og blomster,
om direktionens juletræf og
meget mere hen ad vejen.

3. Book billige ferieboliger
fra 1. november
I weekenden åbner Feriefonden for bookning af
ferieboliger i 2016. Vær den
første til at booke den nye
lejlighed i Rom.

4. Neurologisk Klinik, Afsnit 2094 i Neurocentret,
vinder Arbejdsmiljøprisen
Personalegruppen i Neurologisk Klinik, Afsnit 2094,
fik årets arbejdsmiljøpris
på Arbejdsmiljødagen i
dag. Se live streaming fra
dagens “Mads & Riget”.

5. Velkommen til kick off:
Sundhedsplatformen sparkes i gang
Direktionen inviterer hospitalets medarbejdere til kick
off-møder om Sundhedsplatformen. Der er møder i
Glostrup og på Blegdamsvej. Alle er velkomne.

TWEETS FRA HOSPITALETS TWITTERKONTO @RIGSHOSPITALET
Tweet 13. november:

Tweet 11. november:

Tweet 10. november:

Tweet 6. november:

Tweet 3. november:

»Spændende input om
vores nye byggeri set
med andres øjne.

»Stor interesse for
dagens symposium
om Growth and Reproduction – update
on genes, lifestyle and
environment
#forskpol

»Patienter og ansatte fra Finsencentret
viser i JP-kronik i dag,
hvordan inddragelse af
patienter betaler sig

»Tillykke til Søren Ziebe, ny professor i klinisk embryologi, godt
for forskning i bedre
fertilitetsbehandling

»Kælderen er på plads
til den nye Nordfløj,
nu bliver der fyldt op,
og snart bygger vi i
højden

- Henvisning til kronik i Jyllands-posten 10. november

- Omtale i forbindelse med
klinikchef i Fertilitetsklinikken Søren Ziebes udnævnelse til professor

- Bragt i forbindelse
med oversigtsbillede af
byggepladsen ved den nye
Nordfløj

- Henvisning til artikel i
dagbladet Politiken

- Omtale af Global Excellence-symposium på Rigshospitalet 11. november
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De mindste bevægelser i celler og de fineste strukturer i overfladen på materialer vil kunne ses i et nyt elektronforskningsanlæg i Lund og København. De første forskergrupper fra Rigshospitalet er med i forberedelserne, og mange
flere kan få gavn af de nye muligheder fremover

Forestil dig, at du kan kigge ind og se,
hvordan vand og lægemidler bevæger
sig ind og ud gennem membranen på en
lille, uldtotlignende, levende celle. At du
kan afprøve, om en nanopartikel med
bestemte gener kan føres ind i kernen på
de celler, du ønsker. At du kan teste et nyt
implantat og se de allermindste detaljer i
overfladens struktur.
Om få år bliver det muligt at kigge så tæt
på de enkelte bevægelser og materialer
helt ned på atomniveau, når verdens
hidtil største neutronforskningsanlæg,
European Spallation Source (ESS), åbner
i Lund. Her vil et langt rør skyde neutroner
på forskellige materialer og afsløre meget
detaljeret information om materialernes
opbygning. Det nye anlæg er langt kraftigere og vil vise markant flere detaljer end
de neutronanlæg, der findes i dag, bl.a. i
Frankrig.
- Det bliver verdens mest brillante mikroskop, som giver os mulighed for at studere levende celler, , fortæller professor og
klinikchef Liselotte Højgaard fra Klinik for
Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET.
Selve anlægget er ved at blive bygget
i Lund, mens den tilhørende databehandlingsenhed kommer til at ligge i
det nye Niels Bohr Institut, der er ved at
blive opført lige nord for Rigshospitalet,
Blegdamsvej. Første del af anlægget
forventes klar i 2019.
Forberedelser i fuld gang
Forskere fra Klinik for Klinisk Fysiologi,
Nuklearmedicin og PET samarbejder
allerede nu med andre forskere om at forberede brugen af de nye superfaciliteter.
- Vi er inviteret med i et samarbejde med
bl.a. Niels Bohr Instituttet, fordi de har
brug for at arbejde med de samme typer
billedmaterialer og computermodeller,
4

• European Spallation Source
opføres som et europæisk samarbejde
• Danmark og Sverige finansierer
omkring halvdelen af anlæggets
pris på 19 mia.kr.

som vi allerede har eksperter i. Vi bidrager med vores viden og
får gratis input til at udvikle billedområdet yderligere, fortæller
Liselotte Højgaard.
Hun ser frem til det nye tætte naboskab med ESS-databehandlingsenheden: - Det er her, selve analyserne skal foregå, så det
bliver rigtig spændende for os på Rigshospitalet at være så tæt på.
Relevant for mange
Liselotte Højgaard er sikker på, at mange forskere på Rigshospitalet kan få glæde af de nye faciliteter, men hun har ikke lyst
til at nævne konkrete eksempler:
- Der er mange oplagte emner, men når det handler om forskning, skal afsæt være frivilligt. Man skal være med, fordi man
ikke kan lade være. Jeg tror det bliver de unge og de hurtige,
som kommer med først, siger hun.
Som klinisk forsker behøver man ikke lade sig afskrække af, at
der skal anvendes komplekse beregninger for at få resultater
ud af de nye anlæg.
- Så danner man et team med nogle af dem omkring anlægget,
som kan hele matematikdelen. Forskere er nysgerrige, og jeg
oplever altid, at det lykkes at finde samarbejdspartnere, siger
Liselotte Højgaard.
\\ Christina Petersen

• Anlægget får verdens stærkeste
neutronkilde
• Det kan anvendes indenfor
en række forskningsområder
som miljø, byggeri, transport og
sundhed
• De første neutroner forventes
at kunne bruges i 2019
• I 2025 er ESS helt udbygget med
22 måleinstrumenter
• ESS forventes at tiltrække
forskere fra hele verden
• En strategigruppe med repræsentanter fra universiteter,
erhvervsliv, kommuner og
Region Hovedstaden har netop
præsenteret en strategi for,
hvordan Danmark udnytter de
potentielle gevinster ved ESS
– se den på Undervisnings- og
Forskningsministeriets hjemmeside ufm.dk
• Se mere om ESS på
europeanspallationsouce.se

billeder af ESS
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Bag kulissen i Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme

Patientinddragelse er i vores DNA
Gigtforskningen er i rivende udvikling – med patienternes hjælp.
Med genteknologiens fremskridt og en ny biobank i brug står lægerne på tærsklen til et nyt paradigme, mener professor Merete
Lund Hetland

Der er fart over feltet i Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme i
Glostrup, men aldrig for travlt til at tale med patienterne, for de er nøglen
til forståelsen af gigtsygdomme. De er medskabere af viden, og hver
konsultation begynder med, at patienten besvarer spørgsmål direkte på en
touchskærm i venteværelset.
– Patientinddragelse er en helt grundlæggende og vigtig del af vores arbejde, det er i vores DNA, og vi tror på værdien af den tætte relation mellem
behandler og patient. Patienterne går hos den samme læge, og det er guld
værd for vores patienter, men også for os som forskere, siger professor,
overlæge Merete Lund Hetland og tilføjer:
– Vi ser ikke bare patienterne en eller to gange, og så aldrig igen. De er
kronikere, og vi følger dem tæt i mange år, ofte livslangt, og derfor kommer
vi helt tæt på patienterne og deres situation. Det adskiller os fra mange af
de andre specialer.
BIOBANK ER FREMTIDEN
I Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme blev der i maj 2015
indledt et arbejde med at etablere en national biobank for reumatologiske
patienter, Dansk Reuma Biobank – et initiativ, som er finansieret af Danske
Regioner og Gigtforeningen med Merete Hetland i spidsen.
– Den omfattende viden, vi har om gigtpatienternes liv og sygdom fra den
kliniske database, DANBIO, koblet med den biologiske medicin, der er
vundet frem de seneste 10-15 år, har ført til et paradigmeskifte, som har
revolutioneret behandlingen af gigtpatienter. Men nu lurer et nyt paradigmeskifte, for fremtidens gigtforskning vil også bygge på unik viden
om patienternes og gigtens DNA. Gennem DANBIO og biobanken kan vi
undersøge, om der er genetiske og andre biomarkører i blodet, som er
karakteristiske for, om en given behandling virker eller ej på den enkelte
patient. Visionen er, at vi om få år vil kunne tilbyde en mere skræddersyet
behandling, siger Merete Hetland.

Vi har et godt kollegialt
og tværfagligt sammenhold, hvor vi brænder
for at yde vores patienter den bedste behandling, uanset om vi er
sygeplejersker, læger
eller forskere.

Adspurgt om betydningen af, at Region Hovedstaden har valgt at samle
videncentret og store dele af ekspertisen inden for gigt og rygsygdomme i
Glostrup, svarer Merete Hetland:
– Her er en særlig ånd, som præger hospitalet, men vigtigst er nok de
mennesker, der er samlet om behandlingen. Det er et engagement, der går
på tværs af vores forskningsenhed, COPECARE, og klinikerne inden for reumatologi og rygkirurgi. Vi har et godt kollegialt og tværfagligt sammenhold,
hvor vi brænder for at yde vores patienter den bedste behandling, uanset
om vi er sygeplejersker, læger eller forskere.
\\ Jesper Sloth Møller Foto: Ty Stange
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Antal

Færre20nye
infektioner
med 15
VRE
De seneste tre års vækst i antallet af patienter med
den multiresistente bakterie VRE ser nu ud til at
være bremset

10

feb 2014

Nye tilfælde af VRE-infektioner
på Rigshospitalet og Glostrup
Hospital. Højeste antal er 23 og
den laveste er 1 tilfælde.

apr 2013

Indsatsen for at bremse spredningen af multiresistente
bakterier på hospitalet lader nu til at bære frugt: Kurven
over VRE-tilfælde er ved at finde et nyt, lavt leje efter tre års
kraftig vækst. Det viser helt nye tal fra regionens mikrobiologiske databaser.
- Fra maj og frem har vi haft 5-12 nye tilfælde om måneden,
efter vi i flere perioder var helt oppe på 15-20 pr. måned.
Det er meget glædeligt, at udviklingen nu ser ud til at vende,
siger Bettina Lundgren, formand for hygiejnekomiteen og
centerdirektør i Diagnostisk Center.

5
0

VRE-bakterien er ufarlig for raske, men kan være livsfarlig
for svækkede patienter. Bakterien stammer fra tarmen og
trives særlig godt i miljøer, hvor der er et højt antibiotikaforbrug. Indtil 2012 så man meget få tilfælde på hospitalerne,
men de seneste år har bakterien spredt sig på hospitaler i
hele landet. Alle patienter med VRE skal isoleres.
BRUG FOR OPMÆRKSOMHED
Bettina Lundgren vurderer, at den positive udvikling hænger
sammen med flere forskellige tiltag:
- Vi har fået lettere ved at se i journalen, om en patient er
testet VRE-positiv, så vedkommende kan isoleres fra start.
Vi har også forenklet reglerne for smitteisolation og gjort en
ekstra indsats for at formidle, hvordan forskellige typer af
isolation håndteres, fortæller hun.
Der er dog ingen grund til at tro, at VRE vil holde op med at
være et problem de kommende år:
- Der kommer løbende patienter ind, som har VRE med
fra rejser eller fra andre hospitaler. Det kan vi ikke undgå,
og dermed risikerer vi nye udbrud. Men ved at fastholde
fokus på korrekt håndtering af de smittede og god hygiejne
generelt ser det ud til, at vi kan nå langt med at begrænse
spredningen, siger Bettina Lundgren.

Portører på banen
i
februar 2014
infektionskampen

april 2013

Det er ikke længere ”lidt lakrids” at minde hinanden om
at vaske hænder, efter portørerne har meldt sig som
aktive spillere for bedre hygiejne
Hvordan kan det være, at vi får forskellige beskeder på afsnittene, når vi skal køre med isolationspatienter? Hvorfor er der
forskellige måder at rense apparater på i isolationsstuer? Og er
det virkelig rigtigt, at vi er med til at sprede farlige sygdomme?
Sådan lød nogle af spørgsmålene, da portørerne i HovedOrtoCentret og Hjertecentret for et par år siden gik over til at tage en
mere aktiv rolle i hygiejneindsatsen.
- Vi kommer rundt mange steder på en arbejdsdag, og vi kan
være store smittebærere, så vi skal virkelig passe på. Ledelsen
vil gerne høre, hvilke udfordringer vi oplevede med hygiejne i
hverdagen. Hver kollega havde sin måde at håndtere isolationspatienter på, så vi fik lavet vores eget undervisningsprogram,
som vi nu bruger, fortæller portør Jonas Lisgaard, der er klinisk
vejleder for portørerne i HovedOrtoCentret og Hjertecentret.
TABU BLEV BRUDT
Efter portørerne tog ekstra fat om hygiejneområdet, er omgangstonen skiftet en smule:
- Førhen var det lidt lakrids at sige: ”Hov, glemte du ikke lige at
vaske hænder”. Nu kan vi godt sige det til hinanden og til andre,
uden at det er flovt, fortæller Jonas Lisgaard.
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okt 2015

Portør Michael Morsø og hans kolleger har fået større viden om
hygiejne og håndtering af infektionspatienter, bl.a. fra sygeplejespecialist Monica Kegel Dalsgaard, så de nu spiller en større rolle i
bekæmpelsen af infektioner.

dec 2014

december 2013

oktober 2013

Portørerne er også blevet opmærksomme på ikke at flytte mere
rundt på dyner end højst nødvendigt, når de kører med en isolationspatient, og de har mere fokus på overlevering:

Nye netværk skal styrke
hygiejnen

Det hænder stadig, at portørerne møder en sygeplejerske, som
mener, de skal have handsker på, når isolationspatienter skal
flyttes.

Det skal være let for alle medarbejdere at få adgang til råd, vejledning og
ny viden på hygiejneområdet. Derfor
er der ved at blive oprettet hygiejnenetværk i alle centre på Rigshospitalet i disse måneder:
- God hygiejne er en væsentlig del
af den faglige kvalitet i behandling
og pleje. Medlemmerne af de nye
netværk får et særligt ansvar for at
støtte op om god hygiejnepraksis i
hverdagen. Samtidig skal de hjælpe
til, når nye tiltag skal implementeres
på hospitalet, siger Bettina Lundgren,
formand for hygiejnekomiteen og
centerdirektør i Diagnostisk Center.
HovedOrtoCentret har haft et
hygiejnenetværk i flere år, ligesom
alle afsnit i centrets klinikker har en
hygiejneansvarlig sygeplejerske.

- Så hjælper vi dem ved at vise dem vores retningslinjer, så vi kan
oplyse dem, i stedet for at have en konflikt. Vi går meget op i det,
og vi kan godt lide at være med i den fælles kamp mod infektioner, siger Jonas Lisgaard.

- Med netværket har vi god føling
med, hvad der rører sig på tværs, for
eksempel hvis der er udfordringer
med at overholde bestemte regimer.

- Vi prøver at sikre, at for eksempel den radiograf, der tager imod
patienten, ved, at det er en isolationspatient, for det er måske en
anden person, som har fået beskeden over telefonen, forklarer
Jonas Lisgaard.
TVÆRFAGLIGHED GIVER NY VIDEN
For hygiejnenetværket i HovedOrtoCentret har det været værdifuldt at få flere aktive medspillere:
- Vi får et billede af, hvordan andre oplever sygeplejegruppen på
tværs af centret, og vi får flere gode og nysgerrige spørgsmål fra
portørerne, siger sygeplejerske og klinisk sygeplejespecialist
Monica Kegel Dalsgaard fra Anæstesi- og operationsklinikken.

Informationer kommer hurtigt ud, når
der sker noget nyt, og de hygiejneansvarlige kan forklare hvad for eksempel en ny instruks betyder i praksis
for det enkelte afsnit. Nogle vil sige,
at vi hele tiden har fokus på de samme ting, men vi tager hele tiden noget
nyt ind, alt efter hvad der er brug for.
Næste emne for os bliver mobiltelefoner, som har været lidt overset,
fortæller Pernille Olsbro Adamsen,
der er ledende oversygeplejerske i
Anæstesi- og Operationsklinikken og
formand for HovedOrtoCentrets hygiejneudvalg. Løbende audits er med til
at fastholde fokus på opfølgning.
Netværksmodellen er også velkendt
på Glostrup-matriklen, hvor der før
fusionen var et hygiejnenetværk på
hospitalsniveau.
\\ Christina Petersen Foto: Ty Stange
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Et strålende tilbud
med logistiske
udfordringer
En fysiker, to læger og en sygeplejerske fra Stråleterapien på Rigshospitalet har taget initiativ til at møde personalet på sjællandske
hospicer og hospitalers palliative afdelinger på hjemmebane for at
fortælle dem, hvordan strålebehandling kan hjælpe deres patienter

Det er mandag i november. Klokken er
14.30, og vi er på Bispebjerg Hospital.
Oversygeplejerske Birgit Villadsen,
Palliativ Medicinsk Afdeling er vært,
og ca. 10 læger og sygeplejersker fra
afdelingen sidder klar i personalerummet for at høre, hvad fysiker Lotte S.
Fog, lægerne Morten Suppli og Helga
Schultz og sygeplejerske Elin Ravnkilde har at fortælle om en behandling,
som kan være relevant for flere af
deres patienter. Det handler om
palliativ strålebehandling, som udgør
ca. 40 % af arbejdet i stråleterapien
på Rigshospitalet.
- Det er vigtigt at komme ud og bygge
bro mellem de forskellige sektorer
for at lytte til hinanden, videndele og
styrke dialogen. Vi kommer med et
strålende tilbud til mange patienter
på hospicer og på medicinske palliative afdelinger. Et tilbud, vi gerne vil
formidle ved et personligt møde, fordi
det er en behandling, som når vi taler
smertelindring og livskvalitet, kan
gøre en forskel for mange palliative
patienter. Det siger initiativtager til de
nye brobygger-møder fysiker Lotte
S. Fog fra Stråleterapien i Onkologisk
Klinik på Rigshospitalet.
EFFEKTIV OG FÅ BIVIRKNINGER
Palliativ strålebehandling er effektiv
og billig, og når behandlingen gives til
den rette patient, er der få bivirkninger. Litteraturen melder om evidens
for, at 50 % af patienter med kræft,
der har spredt sig til knoglerne bliver
smertefrie - og at 90 % af patienterne
smertelindres.
8

- En del af de patienter, der kan have
gavn af palliativ stråleterapi, opholder
sig på hospicer. Derfor er det vigtigt
for personalet at vide, hvilke symptomer, der kan lindres og afhjælpes.
Palliativ strålebehandling kan lindre
smerter ved knoglemetastaser,
afhjælpe blødning og lindre symptomer ved tryk på rygmarven. Som ved
al anden behandling kan der være
bivirkninger, som personalet også
skal kende for at kunne vejlede deres
patienter, siger Lotte S. Fog.
I løbet af den næste time handler det
derfor om at give et hurtigt overblik
og om at give svar på spørgsmål som:
Hvad kan palliativ strålebehandling
tilbyde? Hvad er indikationerne?
Smerter, neurologiske symptomer,
blødning, obstruktive symptomer
fx hoste/åndenød, synkebesvær,
opkastning. Og vigtigt: Hvornår er
behandlingen relevant, og hvornår er
behandling ikke relevant?
OMGIVELSER OG VENTETID
De to læger, sygeplejersken og fysikeren fra Stråleterapien på Rigshospitalet skiftes til i hurtigt tempo at fortælle, hvordan palliativ strålebehandling
foregår. Hvordan maskinerne ser ud,
hvilke teknikker man bruger, og hvad
fraktionering og dosisplanlægning er
for nogle størrelser.
Og hvordan er det så i praksis? Med
visitation og med tiden og ventetiden på kørsel og hvordan med de
omgivelser, hvor patienten skal have
behandling?

Fysiker Lotte S. Fog fra Stråleterapien på Rigshospitalet fortæller personale fra Palliativ Medicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital om deres
behandlingstilbud til palliative patienter.

INDENRIGS december 2015

Indtil videre har Stråleterapien
i løbet af 2015 været på besøg
hos:
 Hospice Søndergård i Måløv
 Diakonissestiftelsens hospice på
Frederiksberg
 Sankt Lukas Hospice
 Medicinsk palliativ afdeling på
Bispebjerg Hospital.
Hvert besøg afsluttes med en invitation til personalet om at komme
på rundvisning i Stråleterapien på
Rigshospitalet.

- Personalet skal vide, at behandlingerne ikke
foregår i en mørk og dyster strålekælder, men i
venlige, lyse og rolige omgivelser. For spørgsmålet for både patient og personale på hospice kan
meget vel være, om patienten har kræfter til og
orker at bruge kostbar tid på at blive kørt frem og
tilbage for at få behandling, siger Lotte S. Fog.
FAST TRACK
Kørsel frem og tilbage kan give patienten smerter, og ventetid kan forværre smerterne og forringe livskvaliteten for patienter, der skal til palliativ
strålebehandling. Derfor er et i øvrigt strålende
behandlingstilbud udfordret på den logistiske
front – og ikke kun, når det gælder kørsel.
Det er med det afsæt, at Lotte S. Fog har taget
initiativ til, at Onkologisk Klinik har indsamlet
data, analyseret og drøftet arbejdsgange og
rutiner omkring palliative patienter med alle
involverede faggrupper, og det har givet gevinst
for patienterne.
- Den 1. maj 2015 indførte vi ”Fast Track palliativ
strålebehandling” med det formål at samle og
mindske antallet af besøg på Rigshospitalet for
patienter til palliativ strålebehandling. Målet er,
at alle patienter, der kun skal have én strålebehandling for tryk på rygmarven, kan nøjes
med et enkelt besøg – mod tidligere to eller tre
på forskellige dage, og vi monitorerer løbende,
fortæller Lotte S. Fog.
Derudover holdes der løbende møder med det
palliative team på Rigshospitalet, ligesom flere
ph.d.-studerende i Stråleterapien forsker i optimering af behandlingen af palliative patienter.

Kender du Rigets
beredskabsplan?
Ingen kender dagen, tidspunktet,
karakteren eller omfanget af den
næste større ulykke, derfor er det
vigtigt, at du kender din egen rolle i
en beredskabssituation
Vi kan ikke helgardere os mod en hvilken
som helst fare og trussel, men vi skal være
realistiske, og vi skal være forberedt. Derfor
har Rigshospitalet som de øvrige hospitaler
i Region Hovedstaden en beredskabsplan.
En plan, der sikrer, at vi alle kan kommunikere, samarbejde og handle på et fagligt
højt niveau. Både internt på hospitalet og
sammen med øvrige hospitaler i regionen.
Det nylige terrorangreb i Paris er en god
grund til, at du repeterer dit kendskab
til Rigshospitalets overordnede beredskabsplan og ikke mindst til den lokale
beredskabsplan. Planerne fortæller, hvilke
opgaver du og dine kolleger er ansvarlige for
at udføre i en beredskabssituation.
Du kan tilgå Rigshospitalets beredskabsplan fra forsiden af alle pc’ers skrivebord
eller ved at klikke på det røde felt ”Alarm-
info” øverst i højre hjørne på intranettets
forside. Her finder du både Rigshospitalets
beredskabsplan, de lokale beredskabsplaner samt telefonlister og nødnumre.
\\ Lisbeth Westergaard

\\ Lisbeth Westergaard Foto: Ty Stange
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Vores sikkerhed er
det vigtigste
Bæltefikseret personale og håndgreb er en del af den såkaldte bedside-
undervisning, som personalet på afsnit 2094 i Neurologisk klinik har modtaget fra psykiatriske sygeplejersker, som en del af en systematisk indsats
for at give personalet flere kompetencer til at håndtere udad-reagerende
patienter. Resultatet er, at patienterne nu får en højere behandlingskvalitet,
og at medarbejderne kan føle sig mere trygge, når de går på arbejde.

Det er tre glade vindere, der er samlet i personalestuen på afsnit 2094 i Neurologisk Klinik på
Rigshospitalet – Blegdamsvej. Knap to døgn efter
at afdelingssygeplejerske Dorte Rønde, klinisk sygeplejespecialist Tanja Hyldahl og sygeplejerske
Joakim Fleinert, der er forhenværende arbejdsmiljørepræsentant, løb af med Rigshospitalets
Arbejdsmiljøpris 2015, er der
stadig store smil og stolthed
at spore.
- Har du set videoen, der
blev optaget, efter vi havde
vundet? Vi var helt flyvende – eller jeg var i hvert fald,
griner Dorte Rønde.

psykiatriske symptomer ved at være konfuse,
truende, voldelige og afdelingsflygtige. Det kan vi
godt klare et langt stykke hen ad vejen, for det er
symptomer, som mange neurologiske patienter
har. Men efter nogle meget voldsomme forløb,
hvor personalet følte sig truet og flere medarbejdere oplevede at blive slået, sparket eller verbalt
forulempet, besluttede vi,
at vi havde brug for nogle
redskaber til at håndtere
disse patienter, og derfor
satte vi projektet i gang,
fortæller Dorte Rønde.

Læs mere om
Arbejdsmiljøprisen
på Arbejdsmiljøenhedens side på
intranettet

VOLDSOMME FORLØB
Det er ellers ikke fordi, baggrunden for projekt Tryghed
i arbejdet – kvalitet i relationen giver anledning til
hverken smil eller latter. TrivselOp-undersøgelserne i både 2011 og 2014 fra afsnittet viste, at det
var alvorlige udslag på det punkt, der handlede
om, hvorvidt man havde været udsat for vold og
trusler det seneste år.
- Vi har haft nogle patientforløb, der har voldt
os en del problemer med udad-reagerende
neurologiske patienter, som har reageret med

KRISEKUFFERT OG
K ULTURÆNDRING
Og det er der kommet n ogle
meget konkrete tiltag ud
af, herunder en såkaldt
krisekuffert. Den indeholder blandt andet action
cards, der, ligesom i beredskabssammenhænge,
kort og præcist anviser, hvad man skal foretage
sig i en bestemt situation. Men det er ikke kun
konkrete handlingsanvisninger, der gør forskellen,
forklarer Joakim Fleinert.
- Det er en lang proces, for det handler rigtig
meget om vores tilgang til patienterne, som skal
ændre sig. Hvordan vi går til patienterne – også

bogstaveligt talt. Patienter, der er udad-reagerende har brug for, at man er rolig, når man
kommer ind til dem. Og så duer det ikke, at
man samtidig går og tænker på de tre andre
patienter, man også skal nå at se til. Der handler
det om at være til stede og signalere, at man
har al tid i verden til patienten. Og så handler
det også om, hvordan man placere sig på stuen.
Som en del af forløbet har nogle af os prøvet at
være bæltefikseret og oplevet, hvor ubehagelig
det er, når to mennesker står og roder med alt
muligt oppe ved ens hoved – det har givet os en
ny forståelse for vores patienters situation.
UTRYGHEDEN ER DER STADIG
Netop det med tilgangen er også det, der har
gjort stort indtryk på Tanja Hyldahl. Hun peger
på en anden vigtig læring, nemlig at personalet
er blevet klar over, at de ikke kun skal beskytte
patienten, men også tage vare på deres egen
sikkerhed.
- Vi må faktisk godt løbe væk, og vi må godt holde døren lukket, når vi kan høre, at en patient er
i færd med at smadre en stue, i stedet for at gå
derind, for så er det måske os, det går ud over.
Og vi må godt forsvare os, hvis vi bliver slået
eller sparket på. Mange af de ting har Joakim
skrevet ned i en lokal vejledning, der klart beskriver, hos hvilke patienter vi altid skal være to
på stuen, hvem der ikke må forstyrres, og hvem
vi skal ringe til, hvis der sker noget. Utrygheden
er der stadig, for der er ingen, der synes, at det
er sjovt, når en patient bliver meget voldsom,
men nu har vi fået nogle håndgribelige redskaber til at håndtere det, forklarer Tanja Hyldahl,
og Dorte Rønde supplerer:
- Det værste, der kunne ske for mig, ville være,
hvis nogle af medarbejderne blev forulempet,
mens de passede deres arbejde her. Det må
bare ikke ske. Men samtidig må vi forstå, at
patienterne har brug for behandlingen her – og
vi skal kunne håndtere dem alle sammen ligegyldig, hvor udad-reagerende de er. Det tror jeg,
at vores projekt kan være med til.
Der afholdes snart en temadag for hele Neurocentret, hvor flere af de indsatser, som projekt
Tryghed i arbejdet – kvalitet i relationen har
arbejdet med, skal indgå. På samme måde skal
den lokale vejledning, som har været brugt i
afsnit 2094 tilpasses til at kunne gælde for hele
Neurocentret.
\\ Louise Veino

10

KORT NYT

INDENRIGS december 2015

fra Rigshospitalet
Norske patienter med HIV
og hepatitis modtager højt
specialiseret fertilitets
behandling på Rigshospitalet

Region H og Helseregion Syd i Norge har indgået en
aftale om at tilbyde norske HIV- og hepatitis-positive
patienter fertilitetsbehandling på Rigshospitalet. Aftalen betyder, at de norske patienter kan indlede deres
behandling med hormonstimulation på Rikshospitalet i
Oslo og så komme til Rigshospitalet i København for at
få foretaget den højt specialiserede del af behandlingen, dvs. ægudtagningen, befrugtningen og oplægning
af det befrugtede æg. Fertilitetsklinikken har udført
denne type behandlinger for danske patienter siden
2007, og afdelingen råder over et specialdesignet laboratorie samt udstyr til at varetage disse behandlinger.
Rigshospitalet forventer at skulle behandle omkring 50
norske patienter årligt. Behandlingstilbuddet starter fra
og med november 2015.

Ønskes: Superbrugere i
Sundhedsplatformen
Rekruttering af den første gruppe superbrugere til Sundhedsplatformen er i gang. Rigshospitalet skal have uddannet 3-400
superbrugere, som først skal bistå Herlev-Gentofte Hospital, når de implementerer i maj 2016. Derefter skal de være
drivkræfter, når vi selv skal implementere. På samme vis skal
Herlev/Gentofte, Nordsjællands, Bornholms og Hvidovre/Amager hospitaler bistå os med superbrugere, når vi implementerer Sundhedsplatformen i november 2016.
Superbrugerne rekrutteres i løbet af november måned. Er du
interesseret? Så hør nærmere med din nærmeste leder. Følg
med i Sundhedsplatformen på intranettet: Organisation –
Aktuelle Projekter – Sundhedsplatformen
https://intranet.regionh.dk/rh/organisation/aktuelle-projekter/sundhedsplatformen/Sider/default.aspx

Træk vikarkode – så kan
vikaren både give medicin og
dokumentere eget arbejde
Vikarer skal - som alt andet sundhedspersonale – have
hurtig adgang til at hente og dokumentere relevante oplysninger om de patienter, der er indlagt i afsnittet. Det tager
under et minut at trække en vikarkode.
Når en vikar bliver booket til en vagt, skal afsnittet ”trække
en vikarkode” til vikaren via intranettet, så snart vagten starter. Vikaren får koden, og har derefter adgang til relevante
kliniske systemer for faggruppen i det angivne tidsrum.
”Træk vikarkode” kædes sammen med vikarens BAM-id, så
man i historikken kan se, hvem der havde hvilken vikarkode i
en given periode.
Læs mere om TRÆK KODER på intranettet under personale/rekruttering/intern-vikar-service/ praktisk-information.

Klinisk sygeplejespecialist
og patient stifter ny
patientforening
Mennesker med tarmsvigt får dækket deres primære
væske- og ernæringsbehov ved infusion direkte i en
central vene, hvilket kaldes Hjemmeparenteral Ernæring.
Denne patientgruppe har nu fået sin egen patientforening. Det er klinisk sygeplejespecialist Louise Bangsgaard fra Medicinsk Gastroenterologisk Klinik og en erfaren patient, der er initiativtagere til foreningen. Louise
Bangsgaard forklarer, at hendes engagement udspringer
af en holdning om, at brugerinddragelse især handler om
at give patienterne en tydeligere stemme – og det kan
man få igennem patientforening.
Læs mere om Landsforening for Brugere af Hjemmeparenteral Ernæring på Rigshospitalets hjemmeside under
Medicinsk Gastroenterologisk Klinik.
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Thomas Askvang, specialansvarlig operationssygeplejerske, Urologisk Klinik, AbdominalCentret
askvangHvor skal vi så gøre af dem?...på gangene måske? #mitriget #rigshospitalet #riget

Elena Simonsen, Ernæringsassistentelev,
Enhed for Mad og Drikke, ServiceCentret
simonsenelena#deterjofredag #magnumis
#arbejde #mitriget

Linnea Amhild, sygeplejerske, Gynækologisk
Klinik, Juliane Marie Centret
frkamhild Man ved man er på lægernes
territorium når sko hylden ser sådan ud! #riget
#operation #mitriget #rigshospitalet #træsko
#indrigs

Anne Kim Ishøy, bioanalytiker, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Diagnostisk Center
annekimishoeyT-linie togtur under Riget! Kan
stærkt anbefales, burde komme på AOK’s
liste over kbh’s bedste atraktioner#mitriget
#cph #riget #potteogpanne#påenturderdur
#udensaranour

Katrina Pitt Winther, projektleder, FinsenCentret
katrinapittstop#mitriget #planetreealan
#dreamteam #secretaries #finsencentret

Anne Keiding, webkoordinator i FinsenCentret og ServiceCentret
annekeidingHar tilbragt dagen her i #Aescolapium - kirurgernes drømmeverden #MitRiget

På det sociale medie Instagram poster vi dagligt hundredevis af billeder om vores liv og hverdag. Det gælder
også for medarbejderne på Rigshospitalet. I #MitRiget har vi samlet et lille udpluk af de gode hverdagsglimt,
som medarbejdere uploader fra hverdagen på Danmarks største hospital. Vis os, hvordan Riget ser ud igennem
dine briller. Tag dit billede med #MitRiget, så kan det være, at vi bringer det i IndenRigs.

