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Fnuggi (t.v.) styrer alt, hvad der
kommer ind og ud af portene til
byggepladsen. Fra ”kommando
centralen” ved Port 1 kan Fnug
gi åbne og lukke alle portene til
byggepladsen

DET NYE
RIGSHOSPITAL
Behandlingsbygningen Nordfløjen og
den automatiserede
sterilcentral åbner
i 2018. Nordfløjen
bliver en behandlingsbygning med over
200 senge og knap 30
intensivsenge, 33 moderne operationsstuer, et intensivafsnit,
ambulatorier, billeddiagnostisk funktion
samt gode rammer til
forskning. Fundamentet til Nordfløjen er nu
støbt, og nogle steder
er der bygget op til 2.
sal af den 8-etager
høje bygning.
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Portneren på ByggeRiget
Hver dag går flere hundrede mennesker
rundt på byggepladsen og knokler for at
opføre den nye Nordfløj på Blegdamsvej.
En af dem er portvagten Finn Fnuggi
Christensen. Iført shorts og godt humør
guider han hver dag små 100 lastbiler
rundt på byggepladsen
Finn Christensen, der går under kaldenavnet
Fnuggi, er den ene af to portvagter ved byggepladsen til den nye Nordfløj. Som portvagt styrer
han adgangen for alle lastbiler, der skal ind og ud
af porten – og det er op til 85 om dagen. Det er et
job, der kræver overblik, men også en god portion
humor for at håndtere jargonen på byggepladsen.
- Det er jo lidt af en mandeverden, hvor vi godt
kan lave lidt fis med hinanden, fortæller Fnuggi,
der på denne kølige oktoberdag er iført shorts,
for ”det er jo stadig sommertid”, som han siger.
Inde fra ”kommandocentralen”, som de kalder
kontoret med tv-skærme og oversigter over
byggepladsen, styrer Fnuggi og kollegaen Claus,
hvornår portene skal åbnes og lukkes.
- Det er et stort byggeri, vi er i gang med, men en
lille byggeplads. Det betyder, at vi bliver nødt til
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at planlægge levering af materialer nøje, fortæller
Fnuggi.
KABALEN SKAL GÅ OP
Byggepladsen er inddelt i sektorer, som entreprenørerne kan booke sig ind på. De melder alle
deres leverancer ind i systemet SmartByg, så
Fnuggi kan holde styr på alt, hvad der skal ind
og ud.
- Det handler om at få kabalen til at gå op, så alle
kommer ind og får afleveret det, de skal. Hvis
en leverance ikke er meldt ind i systemet, kan vi
risikere, at vi må sende fragtmanden hjem igen.
For der er simpelthen kun plads til de leverancer,
der er booket.
Når en lastbil nærmer sig, kalder chaufføren
Fnuggi op over radioen. Når lastbilen ankommer,
står Fnuggi klar ved porten og guider på vej over
byggepladsen under portvagternes motto: ”Giv
et smil og et vink – så er portvagten flink”.
Læs mere på www.rigshospitalet.dk/nythospital
\\ Nanna Vonsild Kyhn Foto: Ty Stage
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Målrettet kræft
behandling i stor
vækst
Fase 1-enheden deltager i flere afprøvninger af eks
perimentel kræftbehandling end nogensinde før. I år
deltager enheden i 20 projekter – dobbelt så mange
som forrige år

Professor, overlæge Ulrik
Lassen og hans kolleger i
Fase 1 enheden deltager
i flere projekter med
medicinafprøvning end
nogensinde før.

Når internationale medicinalselskaber skal have foretaget
de første forsøg med ny kræftmedicin på mennesker, kigger
de i stigende grad mod Danmark. Her har Fase 1-enheden i
Onkologisk Klinik i løbet af de seneste år opbygget et stærkt
tilbud, der matcher det enkelte lægemiddel med netop de
kræftpatienter, det er rettet imod.
- Vi tilbyder en gen-sekventering af alle vores patienter,
som kortlægger deres gener. Mange af de nye lægemidler er
målrettet helt bestemte genmutationer. Med vores kortlægning kan vi matche det enkelte lægemiddel med de rette
patienter, fortæller professor, overlæge Ulrik Lassen, der leder
Fase 1-enheden. Kun tre enheder i Europa tilbyder komplet
gen-sekventering af patienter i forbindelse med afprøvning af
ny medicin. Fase 1 forsøg er de allerførste forsøg på mennesker med nye lægemidler. Målet er at finde den rette dosis af
lægemidlet, kortlægge bivirkninger og lære om midlet, før det
kan testes på flere patienter.
SAMARBEJDE BAG MARKANT VÆKST
De seneste år har flere og flere medicinalselskaber kontaktet
enheden for at få testet nye lægemidler. I år er der forsøg
med cirka 20 forskellige midler, mod cirka 10 for to år siden.
Forklaringen på den store fremgang handler om samarbejde,
forklarer Ulrik Lassen.
- Vi har fået et stærkere netværk på tværs af de fem store
kræftafdelinger i Danmark, så de kender os og ved, hvornår
de kan henvise patienter. Vi mødes regelmæssigt, og det
giver øget opmærksomhed. Sidste år fik vi henvist omkring
200 patienter, i år regner vi med at nå op på 300, siger han.
Samarbejdet støttes via det offentligt-private partnerskab
”National Experimental Therapy Partnership”, (NEXT), som
består af både offentlige organisationer og indtil videre tre
lægemiddelvirksomheder.
Samtidig oplever enheden en positiv spiral i samarbejdet
med medicinalselskaberne.
- Vores samarbejdspartnere vil gerne fortsætte samar
bejdet med os, og de fortæller andre, at de har gode erfaringer med deres projekter hos os. Danmark er blandt de
hurtigste i Europa til at behandle ansøgninger om forsøg.
Samtidig leverer vi pålidelige data til tiden og overholder
vores aftaler, siger Ulrik Lassen.
BEDRE TILBUD TIL PATIENTER
Det stigende fokus på målrettet og personlig medicin kan
være en stor fordel for den enkelte patient.

- Vores patienter har som regel allerede været igennem et langt forløb, før de kommer
til os. Tidligere tilbød vi eksperimentel behandling uden at vide, hvem den ville virke på.
Nu er der en større chance for at matche den enkelte patient med en behandling, der
passer til vedkommende, fortæller Ulrik Lassen.
\\ Christina Petersen Foto: Ty Stage

KRÆFTENS BEKÆMPELSE: Trygt tilbud til patienter
- Vi har mange patienter, der efterspørger forsøgsprojekter. De
spørger ofte, om der er nye tilbud i udlandet, de kan prøve. Så svarer
vi ja og forklarer, at de tilbud også findes herhjemme, både som etablerede behandlinger og som forsøg. For os er det vigtigt, at den eksperimentelle behandling kan foregå i Fase 1-enheden, hvor der er store sikkerhedsforanstaltninger og kompetente folk. Det er væsentligt, at den funktion er i
landet, og vi fraråder ofte folk at tage til udlandet.

Jens Oluf Bruun Pedersen, lægefaglig redaktør
NEXT-FORMAND: Vigtig rollemodel for forskning til Danmark
- Vores mål med NEXT er at tiltrække tidlig forskning til Danmark og skabe
vækst og arbejdspladser, styrke klinisk forskning og bringe ny medicin
tidligt til danske patienter. Her er Fase 1-enheden en rollemodel, der har
kæmpe betydning for den succes, vi oplever. Tilbuddet om gen-sekventering gør enheden meget attraktiv. Udvikling af personlig medicin tidligt
i studierne gør det hurtigere og mere effektivt at udvikle ny medicin, og
her er kræftområdet langt fremme. De seneste års udvikling i enheden er
meget imponerende.

Thomas Kongstad Petersen, formand for styregruppen for NEXT og
Executive Director, skin research, Leo-Pharma.
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Traumeteam-træning:

Godt samarbejde under pres kræver øvelse
Tiden er en væsentlig faktor i TraumeCentret. Få sekunder kan have betydning for, om patien
terne overlever. Derfor er samarbejde og kommunikation vigtigt. 1300 medarbejdere fra mange
faggrupper på tværs af Rigshospitalet har været igennem traumeteam-træning, hvor de træner
modtagelse af traumepatienter, kommunikation og samarbejde under pres

Mange forskellige fag
grupper skal samarbej
de, når der ankommer en
patient i TraumeCentret.

På et leje i TraumeCentret ligger en kvinde og
skriger af smerte. Hun er svært tilskadekommet efter en trafikulykke. 16 sundhedsprofessionelle står omkring hende.
- Nu anlægger vi et pleuradræn, det kan godt
gøre lidt ondt, siger afdelingslæge Ulrik Kähler
fra TraumeTeamet.
Den 51-årige patient på lejet viser lægen, at
hun har hørt, hvad han sagde.
Teamlederen denne dag hedder Søren
Rudolph. Hans rolle er at fortælle teamet om
næste skridt i behandlingen og løbende give
statusopdateringer. Flere i teamet arbejder
koncentreret omkring kvinden, som ligger
uroligt på lejet.
4

IndenRigs er inviteret med til halvårlig traumeteam-træning, hvor ”patienten” på lejet er
medicinstuderende.
- Det er så utroligt vigtigt, at vi opnår forståelse for, hvorfor de andre gør, som de gør,
fortæller Søren Rudolph, da øvelsen er slut.
Omkring 1300 speciallæger, sygeplejersker, bioanalytikere, radiografer, portører og
sekretærer fra hele Rigshospitalet har siden
åbningen af TraumeCentret i 1999 deltaget
i traumeteam-træning. Deltagerne træner
en vanskelig situation med en svært tilskadekommet patient, så de er bekendte med
modtagelsen og behandlingen ved et virkeligt
”traumekald”.

DEBRIEFING ØGER FORSTÅELSEN
MELLEM FAGGRUPPERNE
Efter en halv times intensivt arbejde med at
redde ”patientens” liv er der debriefing. De 16
deltagere samles i konferencerummet. Klinisk
afdelingssygeplejerske Margrethe Lomholt er
uddannet facilitator og har indgående kendskab til debriefingsteknikker. Kommunikation,
roller og relationer bliver gennemgået, og der
bliver brugt videoklip.
Deltagerne lytter koncentreret til hinandens
oplevelser. Der er omkring ti erfarne og seks
nye til hver øvelse:
- Vi gør meget ud af, at deltagerne bliver mødt
med ligeværdighed og respekt af de andre i
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teamet. Den kultur gør det muligt også at få talt om det, der gik mindre
godt. Selv om traumeteamet på Rigshospitalet generelt er utroligt dygtigt og professionelt, kan man altid blive endnu bedre, siger Margrethe
Lomholt.
- Generelt er deltagerne super dygtige, og øvelsen er en god måde at
komme ind i systemet på. Vi sørger for, at der kan ske uforudsete ting,
så deltagerne oplever et pres. Det er vigtigt at lære sin rolle i teamet
at kende. Alle har et actioncard. Det fortæller præcis, hvad man skal
gøre, tilføjer Anne Marie Sørensen, der er overlæge og anæstesiolog.
Sammen med Margrethe Lomholt er hun ansvarlig for traumeteamtræningen.
CLOSED LOOP FOREBYGGER FARLIGE MISFORSTÅELSER
Tiden er en væsentlig faktor i TraumeCentret. Få sekunder kan have
betydning for, om patienterne overlever. En særlig metode, som kaldes
Closed Loop Kommunikation, øger patientsikkerheden.
- Når afsenderen giver en besked, gentager modtageren - i hvert fald
i den ideelle verden. På den måde kan vi sikre, at beskeden er rigtigt
forstået, siger Anne Marie Sørensen:

- Før i tiden kunne der være en tendens til, at vi faldt over det, der så
værst ud hos patienterne. Man begyndte sommetider at behandle
symptomer og kunne overse en ubehandlet indre blødning eller intrakraniel blødning. Når man som sundhedsprofessionel står midt i noget,
kan man få tunnelsyn og miste overblikket. Teamtræningen forbedrer
evnen til at prioritere, arbejde koncentreret med opgaverne og samtidig følge teamlederen.
Teamlederne er uddannet speciallæger i anæstesiologi.
- Rollen kræver, at traumelederen kan træde et skridt
tilbage fra behandlingen
og fungere som en dirigent
af et orkester, der sikrer at
teamet spiller harmonisk
sammen, forklarer Anne
Marie Sørensen.

Det er de ansvarlige for
traumeteam-træning i
TraumeCentret, der ind
kalder fagpersoner og
– grupper til den halvårlige træningssession.

\\ Hanne Stetting Duvå
Foto: Joachim Rohde

Cirka 1300 medar
bejdere har deltaget i
Traumeteam-træning,
siden TraumeCentret
åbnede i 1999.
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NY ENHED FOR PATIENTOG BRUGERSERVICE:

Vi vil højne
serviceoplevelsen
for patienter
og personale
Det er Karina Mercebach og Jan Krogshede, der
står i spidsen for den nye enhed, der skal forbedre
serviceoplevelsen for Rigshospitalets patienter.

Varme hænder, smil på stemmen og ’styr på teknikken’ er blandt
hovedingredienserne i den nye enhed for Patient- og Brugerser
vice, som er rullet ud i oktober 2015
Patient- og Brugerservice er på pletten, når hospitalet dagligt skal have
7000 prøver til analyse. Når der skal findes en journal fra hospitalets
arkiv, og når fem millioner breve på årsbasis skal håndteres og fordeles
på tværs af matriklerne. De er også med, når
en patient afgår ved døden. De får personaletoget og biler til at køre, og de vedligeholder mere end 280.000 m2 udendørsarealer
med 17 km hæk og 40.000 m2 græs, der
skal klippes. De trykker patientinformation,
flytter møbler, holder vagt og sørger for, at
alle medarbejdere har mulighed for at træne.
Enheden er forankret i Servicecentret og
har 80 dedikerede medarbejdere, som skal
være med til at løfte Rigshospitalets Ventet
& Velkommen-satsninger i både gulv- og
øjenhøjde, så patienter og brugere på Blegdamsvej og i Glostrup får en bedre service
og oplevelse i mødet med hospitalet.

- Efter fusionen i
Servicecentret er
brikkerne nu endelig
ved at falde på plads, og
vi kan hellige os arbejdet med det væsentlige.
God service.

Jan Krogshede, der tidligere var chef for Transportafdelingen på
Rigshospitalet – Blegdamsvej, har været en central figur på hospitalet
i mere end 40 år. Han ser frem til de nye opgaver på tværs af hospitalet.
- Efter fusionen i Servicecentret er brikkerne nu endelig ved at falde på
plads, og vi kan hellige os arbejdet med det væsentlige. God service.
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Forestil dig en omstilling, hvor telefonen altid bliver svaret med et smil,
døgnet rundt, og hvor du får fat i afdelingen inden for få minutter. Forestil dig, at du møder til en konsultation og føler dig godt modtaget fra
det øjeblik, du træder ind på hospitalets område eller ind i forhallen. Et
hospital, der, selvom det er ramt af store byggeprojekter, fortsat har let
og lige adgang for alle. Et hospital med grønne områder og plads til ro
og fordybelse. Det er noget af det, vi arbejder for i Patient- og Brugerservice, siger funktionschef Jan Krogshede,
der står i spidsen for den nye enhed.
Karina Mercebach, der er driftsleder i den nye
enhed, uddyber:
– Vi skal først og fremmest sætte os i patientens og brugerens sted, når vi samler vores
telefonisystemer og omstillinger på tværs af
Blegdamsvej og Glostrup. Det er en af de første opgaver, vi kaster os over. Dels for at sikre
den bedste telefonservice, men også for at
udnytte ressourcerne bedst muligt, når vi skal
besvare mere end 3,1 mio. opkald årligt.

– Vi gør os også umage for at forbedre adgangen til hospitalet ved at anlægge nye stier på
terrænet, og så skal vi sikre, at der altid er ryddet op ved indgangene,
hvor cykler og byggemateriel i dag har det med at hobe sig op. Det dur
ikke, slutter driftsleder Karina Mercebach af.
\\ Jesper Sloth Møller Foto: Ty Stage
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FARVEL TIL STUEGANG
– goddag til konsultation for indlagte
Daglig stuegang ved sengekanten er af
løst af planlagte konsultationer omkring
et rundt bord på Hæmatologisk Klinik.
Opgøret med traditionerne giver mere
diskretion, ligeværdighed og tid til bedre
kvalitet
Patient, læge og sygeplejerske sidder ned omkring det samme bord, når der skal samles op
og justeres på behandlingen på afsnit 5052
og 4054 i Hæmatologisk Klinik. I juni sagde
klinikken farvel til den traditionelle daglige
stuegang på tosengsstuerne. I stedet blev
to mindre rum tømt og indrettet til konsultationslokaler med et lille mødebord, arbejdsstationer og en fladskærm, så alle kan se de
nyeste data sammen.

- Før brugte vi rigtig meget tid på at gå stuegang hos alle. Nogle patienterne ventede rigtig
længe, før det blev deres tur, og det hændte
jævnligt, at patienter blev udskrevet med
kort varsel sidst på dagen. Det gav en dårlig
oplevelse for dem og virkede stressende på
personalet. Vi bad vores brugerpanel komme
med input, og vi har brugt patienternes udsagn fra planlægning til udrulning og evaluering, siger Peter Kampmann.

der ikke længere er én fast kontaktsygeplejerske med til hver patientkonsultation – det
gjorde planlægningen alt for kompliceret.
- Vi har valgt at inddele plejegruppen i makkerpar, så de er to om hver patient. Så er der én,
som går med, mens en anden passer plejen
imens. Der er helt sikkert sygeplejersker, som
synes, de går glip af informationer nu, men
heldigvis er de gode til at bytte opgaver og
dele viden, siger Anne Dünweber.

Et vigtigt mål med klinikkens arbejde med ny
stuegang var at styrke patienternes mulighed
for at være herre over deres egen tid og oplevelse af, at beslutninger tages i fællesskab. En
projektgruppe med medarbejdere fra de tre
afdelinger i Hæmatologisk Klinik udarbejdede

Før var sygeplejerskerne vant til at have få
patienter, som de selv kunne planlægge alle
opgaver med.
- Nu arbejder vi med flere patienter, og
opgaverne er mere opdelte. Det har været en

- Vi har fået en langt mere
ligeværdig dialog, end da vi
stod og så ned på patienterne
i sengene. Vi mærker også,
at alle er forberedte, når de
kommer ind, hvor det tidligere
kunne være en overraskelse
for patienten, præcis hvornår
vi kom, siger overlæge Peter
Kampmann.
Tilbagemeldingerne fra patienterne er klart positive, fortæller
konstitueret afdelingssygeplejerske Anne Dünweber.
- Alene signalværdien i at blive
hentet og komme ind i et andet rum har enorm betydning
for patientens oplevelse af, at
det er dem, det handler om,
siger hun.

Konsultation for indlagte patienter på Hæmatologisk
Klinik foregår ved et lille bord, hvor alle kan se de nyeste
data på skærmen. Her deltager klinikchef Lars Kjeldsen
og sygeplejersker Sara Frausig i en konsultation.

Konsultationen afsluttes med en aftale om,
hvornår næste konsultation skal foregå. Patienternes blodprøver og andre relevante værdier bliver set af en læge hver dag, og hvis der
er behov, bliver konsultationen rykket frem.
AFSÆT I ARBEJDSPRES OG PATIENT
ØNSKER
Arbejdet med at ændre arbejdsgang tog fat,
da både medarbejdere og patienter efterlyste
forandringer.

selve forslaget til ny stuegang og var med til at
sikre en bred forankring af forandringerne. Input fra afdelingens patienter blev brugt både
i planlægningen, udrulning og den efterfølgende evaluering. Metoden er en del af arbejdet
med Planetree-modellen for patientinvolvering og forbedring, som hele Finsencentret har
arbejdet med de seneste år.

udfordring, men jeg synes, vi er blevet bedre
til at justere, siden vi gik i gang. Så hjælper det
også, at alle kan se, at de nye konsultationer
er en kæmpe fordel for patienterne, fortæller
Anne Dünweber.
\\ Christina Pedersen Foto: Ty Stage

OMVÆLTNING FOR SYGEPLEJERSKER
En af konsekvenserne af den nye model er, at
7
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FUSION I NEUROCENTRET:

En hverdag i
forandring
Skal jeg til at arbejde et nyt sted? Får
jeg pludselig en masse nye kolleger?
Hvad betyder den nye struktur for mine
opgaver? Selvom vi snart er et år inde
i fusionen mellem Glostrup Hospital
og Rigshospitalet, fylder fusion stadig
meget i hverdagen for medarbejderne i de
mest berørte centre
DE NYE KOLLEGER ER LANGT VÆK
Kate Hald Andersen beskriver sig selv som
”ret garvet”, når det kommer til pludselige ændringer i arbejdslivet. Som vagtplankonsulent,
hvor man har et ben i personaleforhold og det
andet i økonomi, har hun været vant til at blive flyttet rundt mellem afdelinger. Derfor tog
hun det med ophøjet ro, da hun, midt under
en ferie, fik at vide, at hendes arbejdsplads
igennem 14 år – Glostrup Hospital - skulle
slås sammen med Rigshospitalet.
Da ansættelsesprocessen i forbindelse med
fusionen gik i gang, søgte Kate om at komme
ud i en centerstab – og landede i den stilling,
hun havde ønsket, nemlig som vagtplanskonsulent i Neurocentret, hvor hun organisatorisk
hører til i centerstaben, men fysisk stadig
sidder på Glostrup-matriklen.
- Den største ændring i min hverdag er, at jeg
skal ’høre til’ begge steder, det er lidt ambivalent. Alle fra centerstaben på Blegdamsvej
er meget søde og imødekommende - og de
prøver altid at inddrage mig, når jeg er der.
Men når jeg kun er på Blegdamsvej cirka en
gang om ugen, tager det lidt længere tid at
blive en del af fælleskabet. Til gengæld har jeg
så et socialt fællesskab med dem, jeg sidder
sammen med på Glostrup, selvom jeg intet
fagligt har med dem at gøre, fortæller Kate.
DOBBELT OP PÅ STABSFUNKTIONER
På den faglige front er hverdagen også blevet
en del anderledes for Kate.
- Det er en helt anden konstruktion at være
en del af et større netværk af vagtplankonsulenter, der mødes en gang om måneden.
Jeg har tidligere bare været mig selv, så det er
rigtig godt at få så meget sparring og mange
8

Christina Vangsted Hansen foran
Rockerfeller-bygningen på Bleg
damsvej, hvor blandt andet Hukom
melsesklinikken holder til.

gode idéer fra de andre, men jeg skal også
lige vænne mig til den nye struktur. Jeg er jo
vant til at være ”staben”, og nu er jeg en del af
en centerstab, men der er samtidig også en
central hospitalsstab, som jeg skal forholde
mig til. De snitflader er stadig lidt svære for
mig at greje.

- Den største
ændring i min
hverdag er, at jeg
skal ’høre til’ begge
steder

UVISHEDEN FYLDER I KLINIKKEN
- I denne her branche er man jo vant til at omstille sig, men den her fusion er lidt voldsommere, end det jeg har prøvet før. Når der er
usikkerhed omkring, hvor vi skal være fysisk,
giver det en ekstra dimension, fortæller
Christina Vangsted Hansen, der er projektsygeplejerske i Hukommelsesklinikken, Neurologisk Klinik på Blegdamsvej.
For Christina har der endnu ikke været nogen
ændringer i hendes daglige arbejde. Det der
fylder mest – i hvert fald i perioder - er usikkerheden over, hvad fremtiden bringer.
- Jeg tænker ikke på det hele tiden, men det
er ligesom en sky, der hænger over hovedet
på mig. Det er ikke så meget arbejdsopgaverne, jeg er bekymret for, men mere hvordan

Kate Hald Andersen er flittig gæst med shuttle
bussen, når hun pendler frem og tilbage mellem
hospitalets to matrikler.
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samarbejdet mellem de to hukommelsesklinikker mon bliver. Og så er
der det geografiske aspekt, fordi det ville være enormt besværligt for
mig, hvis vi skulle flyttes til Glostrup, fortæller Christina.
NEMMEST AT FORHOLDE SIG TIL DET KONKRETE
- Nogle af mine kolleger har undersøgt, hvor mange kilometer der er til
Glostrup, men der er jeg slet ikke endnu. Jeg tænker da over det, og på
hvor meget det ville ændre på min hverdag, men så skubber jeg tankerne fra mig. Det er jo dumt at bekymre sig om noget, der måske aldrig
kommer til at ske, siger Christina og fortsætter:
- Lige præcis den balancegang synes jeg, at vores ledelse har været
god til at håndtere. De har givet plads til, at medarbejderne har kunnet
dele deres frustrationer og bekymringer, men de har også kunnet
skabe ro, så det ikke har fyldt alt for meget, og så har de været gode til
at kommunikere – også når der ingenting var at fortælle. Det giver en
tryghed at vide, at vi får det at vide, som de ved, slutter Christina.

FUSION I NEUROCENTRET
• Neurocentret er gået fra fem til syv klinikker.
• Centret er vokset fra omkring 630 fuldtidsstillinger til
1300 fuldtidsstillinger.
• Centret har fået to helt nye klinikker: Klinik for Rygmarvsskader og Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/
Traumatisk Hjerneskade.
• Tre afdelinger fra Glostrup og tre klinikker fra Blegdamsvej er
fusioneret til tre klinikker: Neurologisk Klinik, Neuroanæstesiologisk Klinik og Neurofysiologisk Klinik.
• De sammenlagte klinikker er organisatorisk fusioneret. Det
vil sige, at klinikkerne har én fælles ledelse.
• Den matrikelmæssige placering af klinikkernes afsnit behandles i direktionen og afventer beslutninger om byggeri og
moderniseringer på begge matrikler.

\\ Kristine Bertelsen og Louise Veino Foto: Ty Stage
Læs mere om Neurocentrets fusion på intranettet under Klinikker
NeurocentretFusion

Har du styr på Sundhedsplatformen?
- Hvis ikke, kan intranettet hjælpe dig
FIND INFO PÅ INTRANETTET
Gå ind på intranettet. Scroll ned
til boksen i højre side. Herinde
åbner sig et univers med alt, hvad
vi ved om Sundhedsplatformen
lige nu. Du kan for eksempel finde
tidsplaner og information om,
hvordan Sundhedsplatformen
implementeres og meget andet.
SPØRG – OG DU SKAL FÅ SVAR
Vi har oprettet en side på intranettet, hvor du kan stille de spørgsmål
om Sundhedsplatformen, som
fylder allermest. Uanset om det er
lokale folk på Rigshospitalet eller
den overordnede programledelse
i Sundhedsplatformen, der kan
besvare dit spørgsmål, får du svar
inden for to hverdage. Vi bringer
svaret på intranettet, så alle andre
interesserede kan læse med.

KOM TIL KICK OFF-MØDE
At implementere Sundhedsplatformen er en historisk stor opgave,
som kommer til at betyde enorme
ændringer for vores arbejdsgange
og for den måde, vi samarbejder
med patienterne på. Vi skal alle
bidrage til, at Sundhedsplatformen bliver til gavn for patienterne,
fagligheden – og os selv.
Derfor inviterer hospitalsdirektionen alle medarbejdere på
Rigshospitalet til Kick Off-møder,
hvor du bliver præsenteret for
Sundhedsplatformen og de overordnede linjer i implementeringsprocessen. Du skal blot møde op
på det tidspunkt og det sted, der
bedst kan tilpasses dit arbejde.
Velkommen!
\\ Inge Estrup

Dato

Tidspunkt

Lokale

Matrikel

Mandag 14. december

14 – 15.30

Auditorie C

Glostrup

Tirsdag 15. december

14 – 15.30

Auditorie C

Glostrup

Tirsdag 15. december

14 – 15.30

Auditorie 1

Blegdamsvej

Onsdag 16. december

14 – 15.30

Auditorie 1

Blegdamsvej

Torsdag 17. december

14 – 15.30

Auditorie 2

Blegdamsvej
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Socialsygeplejerskerne Lene Bruun Damgaard
og Tine Louise Dideriksen rådgiver sygeplejer
sker i Infektionsmedicinsk Klinik.

Hjælp til de svageste patienter
Hvis du ser tegn på, at en af dine patienter måske har et misbrug, er hjemløs eller på anden måde
virker udsat, så kontakt hospitalets socialsygeplejersker. De hjælper både patienter og personale
med at få udsatte patienters behandlingsforløb til at lykkes

- De patienter, vi tager os af, stikker ofte ret
meget ud fra mængden, så de bør ikke være
så svære at få øje på i klinikkerne, siger socialsygeplejerske Tine Louise Dideriksen, der
netop har haft en meget lang samtale med en
af sine patienter, som bor i en campingvogn,
om hvad der skal til, for at netop hans behandling skal lykkes. Det er en helt almindelig
dag på kontoret. Hendes kollega Lene Bruun
Damgaard nikker og tilføjer:
- Men nogle gange kan man blive snydt. Jeg
var for nyligt ovre i en klinik, hvor de var blevet
meget overraskede, da de skulle bruge en patients adresse til en ny indkaldelse. Patienten
var en nydelig mand i jakkesæt. Det viste sig,
at han de seneste fem år havde boet i en park
i København.
TRE LITER VODKA OG ET PAR ELEFANTER
Der skal ret meget til at overraske Lene og
Tine, der tilsammen udgør det team, der koordinerer forløbene for socialt udsatte patienter
på hospitalet. Hvornår kan man sige, at en
patient er udsat?
- Det kan fx være, hvis patienten er hjemløs,
er misbruger, har en psykiatrisk lidelse, har et
svagt socialt netværk eller på anden måde har
mistet fodfæstet, så kan vi gå ind og hjælpe,
forklarer Lene og tilføjer:
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- Disse patienter taler meget åbent om, hvor
meget de fx drikker. Tre liter vodka og et par
elefantøl er ikke unormalt. Så er det, at der
gerne må ringe en klokke hos lægen eller sygeplejersken, så vi kan komme ind over tidligt i
indlæggelsesforløbet.
Hun fortæller også, at det ikke er ”nok” at have
et alkoholmisbrug, hvis man ellers er velfungerende. Der er omkring 140.000 alkoholikere
i Danmark og 500.000, der har et skadeligt
alkoholforbrug, så der skal være nogle andre
faktorer tilstede udover alkoholen, der gør, at
en patient er udsat.
BEHANDLINGEN SKAL
LYKKES
De to socialsygeplejersker
arbejder udelukkende ud fra
et sundhedsfagligt fokus, og
deres klare formål er, at få
behandlingen til at lykkes for
de udsatte patienter.
- Vi har en stor specialviden
om den patientgruppe, som
vi bruger i forhold til fx smerte- og abstinensbehandling.
Vi hjælper patienterne med
at komme bedst muligt
igennem den behandling, de

får, når de er indlagt hos os, og så tager vi kontakt til relevante myndigheder i kommunerne,
som kan hjælpe patienten videre, når de bliver
udskrevet, fortæller Tine. Hun understreger, at
selvom det nogle gange kan være vanskeligt
for klinikkerne at udpege, hvornår en patient
har brug for deres hjælp, så må man hellere
ringe en gang for meget, end en gang for lidt.
\\ Louise Veino Foto:Tomas Bertelsen

KONTAKT SOCIALSYGEPLEJERSKERNE
Hvis du har brug for rådgivning, eller hvis du har en patient,
som kunne have brug for at få kontakt til socialsygeplejerskerne, så ring til:
Lene Bruun Damgaard, 2156 8531
Tine Louise Dideriksen, 5168 4705
Tine og Lene kan kontaktes alle hverdage. De er ofte
optaget af patienter, men hvis man lægger en besked, vender de tilbage hurtigst muligt.

Spindelvæv giver et
billede af klinikkens
forflytningskultur
Arbejdstilsynet seneste besøg på Rigshospitalet
dokumenterer, at der er brug for at styrke fokus
på gode forflytningsteknikker. Nyt koncept for
lærende audit skal bidrage til et sådant styrket
fokus i klinikker og på tværs af faggrupper og
organisation

I løbet af november kontakter ergonomisk
konsulent Jette Duckert fra Enhed for
Arbejdsmiljø og Ledelsesudvikling oversygeplejerskerne i en række klinikker for at aftale
møder i forbindelse med et nyt koncept ”Lærende audit - forflytninger i hverdagen”.
Afsæt for initiativ og koncept er, at den forflytningsindsats, som Rigshospitalet satte i værk
ved udgangen af 2013, skal evalueres i det
kommende halve år. Behovet for at evaluere
effekten af forflytningsindsatsen er aktualiseret af, at Arbejdstilsynet ved sit sidste besøg
gav påbud på området.
- Inden vi ruller konceptet ud, har vi pilottestet
konceptet ”lærende audits” i tre klinikker: Neurokirurgisk Klinik, Klinik for Intensiv Terapi og
Radiologisk Klinik, som alle melder, at konceptet bidrager til at styrke fokus, og at billedet
af et grafisk spindelvæv som redskab i den
lærende audit fint bidrager til at visualisere
klinikkens forflytningspraksis. Til spindelvævet knytter sig kommentarer, der skal hjælpe
til at identificere områder med behov for et
prioriteret fokus i forhold til forflytningskulturen. Det fortæller ergonomisk konsulent Jette
Duckert, Enhed for Arbejdsmiljø og Ledelsesudvikling i Forbedringsafdelingen.
En auditering ved forflytninger består af et
indledende møde, en rundering, hvor der er
størst mulig chance for i praksis at observere
forflytninger og et opsamlende møde. I alt 3-4
timer. Målgruppen er over- og afdelingssyge-

plejersker, forflytningsvejledere og
arbejdsmiljørepræsentanter. Målet er, at
klinikkens nøglepersoner får læring i forhold
til et styrket fokus på forflytninger.
- Ved auditeringerne taler vi både om lokale
succeser, om det, der går knapt så godt, og
om hvor de største udfordringer ligger. Herudover lytter vi til klinikkens vurdering af, hvorfor
det mon forholder sig sådan. Vi spørger til,
hvad klinikken tænker selv at gøre, og vi spørger klinikken om deres ønsker til Arbejdsmiljøenheden, fx i forbindelse med forflytningskurser, uddannelse af forflytningsvejledere eller
i relation til hospitalets overordnede strategi
for bedre forflytninger, siger Jette Duckert.
\\ Lisbeth Westergaard
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#MitRiget

Signe Grønborg, medicinstuderende,
Neonatalklinikken, Juliane Marie Centret
signegroenborg Bliver holdt vågen af de HELT små!
Det bedste studiejob #neonatalafdelingen
#mitriget#medicinstuderende#lægeligeomsnart
#babybabybaby

Katrina Pitt Winther, Projektleder, Finsencentret
katrinapittstop #mitriget #planetree15 #makes
sence #dejligekollegaer#maikenhjerming
snjolaugswift Hey what fun, xxx

Line Noes Lydom, sygeplejerske, Urologisk Klinik,
Abdominalcentret
noeslydom#mitriget #kagensdag #kollegahygge
#urologiskafdeling #rigshospitalet #halloweentema
#14forskelligekager Rigeligt med rester til aften- og
nattevagter lindashyggeMm, hvor lækkert

Thomas Askvang, Urologisk specialeansvarlig ope
rationssygeplejerske, Urologisk operationsgang,
Abdominalcentret
askvang #kulturnatten#kulturnatten2015 #mitriget
#rigshospitalet #thanksgoditsfriday

Julia Sander, bioanalytiker, Klinisk Biokemisk
Afdeling, Diagnostisk Centert
juliasander_Arbejds fjol med Fie #Fredspibe
#KB3011 #Riget #Bioanalytiker #lakridspibe #Fjol
plotnikof Den som peger med pibe har altid ret!
juliasander_@plotnikof den regl må vi indføre

Maria Schultz-Sørensen, operationssygeplejerske
på plastikkirurgisk operationsgang, HovedOrto
Centret
nurseschultzNår nat bliver til morgen :-) #rigshospitalet #riget #mitriget #rigetbynight #døgnvagt
#arbejdarbejd

RETNINGSLINJER NÅR DU BRUGER SOCIALE MEDIER PÅ RIGSHOSPITALET
• Du må bruge sociale medier i dit arbejde, hvis din ledelse har besluttet, at det er relevant
• Du må ikke i privat sammenhæng lægge billeder og videoer af patienter og pårørende på sociale medier
• Du må kun lægge billeder på sociale medier af dine kolleger, hvis de har givet deres samtykke
Læs Rigshospitalets retningslinjer for brug af elektroniske sociale medier på intranettetpersonalemedarbejderpolitikker
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