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Oplev Kulturnatten
på Riget

Ansvarshavende redaktør:
Julie Relsted,
kommunikationschef,
Kommunikation & Presse

Kom med når Rigshospitalet - Blegdamsvej åbner dørene for besøgende
på Kulturnatten fredag 9. oktober fra kl. 17-23. Alle aktiviteter og arrangementer udgår fra de mange stande i Forhallen

Redaktør:
Louise Veino,
kommunikationskonsulent,
Kommunikation & Presse

Kulturnatten er en unik mulighed for at vise omverdenen, hvad Riget kan og
formår på tværs af fag og organisation. Både nye og gamle medarbejdere kan
benytte muligheden for selv at kigge rundt – og ikke mindst til at invitere familie,
venner og naboer på besøg på arbejdspladsen.

Forsidefoto:
Ty Stange

De kolleger, der er frivillige og aktive i Kulturnatten, bliver rigtig glade, hvis du
kigger forbi.

Grafisk opsætning:
RegionH Design

HUSK KULTURPASSET
Alle er velkomne til at opleve aktiviteterne i Forhallen på Blegdamsvej. Men vil man
med på rundtur eller rundvisning kræver det, at man har et Kulturpas, som bl.a.
kan købes i 7-Eleven på Rigshospitalet. Det gælder også, hvis man vil være med til
at tippe og vinde på sin viden om ”Det nye Rigshospital” – og være blandt de 75
heldige, der i løbet af aftenen vinder et besøg på helikopterlandingspladsen.

Tryk:
Kopicentralen, Rigshospitalet
Kontakt redaktionen:
kommunikation. rigshospitalet@regionh.dk

Det samlede program kan ses fra 1. oktober på bl.a. Rigshospitalets intranet og
hjemmeside og i trykt udgave – og selvfølgelig på www.kulturnatten.dk
\\ Lisbeth Westergaard
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#MitRiget
Vi dokumenterer vores liv og hverdag på sociale medier som aldrig før. Det gælder også for alle os, der
arbejder på Rigshospitalet. I serien #MitRiget har
vi derfor samlet et lille udpluk af de mange billeder,
som medarbejdere uploader fra hverdagen på
Danmarks største hospital. Alt fra en hyggestund
med gode kolleger, blomster fra en glad patient
til panoramabilleder by night – eller fra en meget
tidlig morgenvagt.
Hvad er Riget for dig? Vis os hvordan Riget ser
ud igennem dine briller. Tag dit billede med
#MitRiget, så kan det være, at vi bringer det
i IndenRigs.

Nina Friesgaard Øbro, postdoc, Vævstypelaboratoriet, Diagnostisk Center
Vi fører an - også på modefronten
#labfashion#Riget#fVævstypelab

Billeder bringes kun, hvis vi har tilladelse
fra fotograf og eventuelle medvirkende på billedet.
Julia Sander, bioanalytiker, Klinisk
Biokemisk Afdeling, Diagnostisk
Center.
juliasander_Sådan bliver man
modtaget på 3011 til sin første
nattevagt #MajkenMarie #FølVagt
#HypHyp #Riget #Rigshospitalet
#NatteVagt #KliniskBiokemisk
#3011 #KollegaHygge #Natteravne
@majkenmr
majkenmr#flot#søde#kollegaer
jobindex_dkGod stil!

RETNINGSLINJER NÅR DU
BRUGER SOCIALE MEDIER PÅ
RIGSHOSPITALET

Eva Sommer, anæstesisygeplejerske,
Anæstesi- og Operationsklinikken,
HovedOrtoCentret
meetsommer#fredagsbar#rundbold#anæstesi#hoc#rigshospitalet

Anja Riis Madsen, ledelsescoach, Servicecentret
Logistik og bageri har helt sikkert haft travlt de
sidste uger med at arrangere dagens Fusionskringle til alle ansatte. Uhm - den smagte godt:)
#nuervirigshospitalet #rigshospitalet #glostruphospital #kringlenoktilalle #fusionskringle #mitriget

• 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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Professor Søren S. Sørensen (t.v.),
projektsygeplejerske Carina Lund
Sørensen og overlæge Allan Rasmussen har samarbejdet tæt om at indføre
det nye tilbud om transplantation af
bugspytkirtler.

Stærkt samarbejde bag nyt
transplantationstilbud
Rigshospitalet har som det første danske hospital i 21 år gennemført en kombineret transplantation af nyre og bugspytkirtel
til en diabetespatient med nyresvigt
Et operationsteam på Rigshospitalet har foretaget den første transplantation af en bugspytkirtel på dansk jord i 21 år. Operationen blev
foretaget 7.august, samtidig med at patienten fik transplanteret en
nyre. Patienten er nu udskrevet og har det godt.
-Samtidig transplantation af bugspytkirtel og nyre kan hos visse
patienter med type 1-sukkersyge være en god behandling, der kan føre
til normalisering af blodsukkeret uden brug af insulinindsprøjtninger,
hvorved patienterne kan undgå alvorlige tilfælde af insulinchok, bedre
livskvaliteten og forhåbentligt også livslængde ”, siger professor Søren
Schwartz Sørensen, Nefrologisk Klinik, Rigshospitalet.
Efter vellykket transplantation kan patienterne undvære insulin. Til
gengæld skal de resten af livet tage medicin, der forhindrer kroppen
i at afstøde de transplanterede organer. Af den årsag transplanterer
4

Rigshospitalet kun bugspytkirtlen til patienter, der også skal nyretransplanteres og derfor alligevel skal tage denne medicin.
ERFARING FRA KOMPLEKSE TRANSPLANTATIONER
Tilbuddet er genindført, efter der er kommet nye operationsteknikker
og nye typer medicin.
”Tidligere tog man kun en mindre del af kirtlen ud. I dag tager vi hele
kirtlen, og så får patienten fuld insulinproduktion. Samtidig har vi mere
erfaring med transplantationskirurgi, end man havde tidligere, og vi er
blevet gode til fx at styre blodets evne til at størkne og til at regulere
patientens blodsukker”, siger overlæge Allan Rasmussen, Kirurgisk
Gastroenterologisk Klinik, der selv er uddannet transplantationskirurg
fra Cambridge, hvor han tidligere har udført bugspytkirteltransplantationer.
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Selve operationen er som udgangspunkt ikke
mere kompliceret end visse af de multiorgantransplantationer, der foretages med fx
samtidig lever- og nyretransplantation. Alligevel var der ekstra spænding om netop denne
operation.
- Vi vidste godt på forhånd, at der var dygtige
musikere til et godt orkester, men det var
første gang, vi optrådte sammen i denne her
sammenhæng. Her gik det godt, så organet
virkede, så snart det var sat ind, siger Allan
Rasmussen.
TÆT TEAMSAMARBEJDE
Det er Rigshospitalets Kirurgisk Gastroenterologiske, Urologiske og Nefrologiske klinik, der i
et teambaseret samarbejde har det overordnede ansvar for disse patienter, men en række
andre klinikker på hospitalet er involveret i
udredning og behandling af patienterne. Denne tværfaglige kompetence findes i Danmark
alene på Rigshospitalet, og det er med opbakning fra universitetsafdelingerne i resten
af landet, at Rigshospitalet har genoptaget
dette behandlingstilbud. Personalet har inden
opstart af det danske transplantationsprogram været på uddannelse i Oxford, og har i en
periode deltaget i bugspytkirteltransplantationer i Göteborg.

Claus blev fri for
diabetes

BUGSPYTKIRTELTRANSPLANTATIONER
• Rigshospitalet fik tilladelse til
at foretage transplantationen i
starten af 2015
• Operationen udføres sammen
med en nyretransplantation
• Udenlandske erfaringer viser,
at 90% af patienter kommer til
at få normal insulinproduktion
• Der forventes at blive transplanteret 13-15 budspytkirtler
årligt fremover
• Rigshospitalet er det eneste
hospital i landet, der varetager
disse operationer

Med en ny og velfungerende bugspytkirtel
kan Claus Brødnum nu spise, som han vil, og
når han vil. Han håber, at operationen også
bremser de følgesygdomme, han har døjet
med efter fyrre år som diabetes 1-patient.

41-årige Claus Brøndum er ved at vænne sig til at spise, når han er
sulten, i stedet for at kigge på et ur først. Efter 40 år som diabetespatient behøver han ikke længere at tage kunstig insulin
Al den tid han kan huske, har det været en fast del af Claus Brøndums liv
at måle blodsukker mange gange dagligt. Det har han ikke længere brug
for, efter han fik transplanteret både en nyre og en bugspytkirtel i august.
- Nu begynder jeg så småt at kunne mærke, hvornår jeg er sulten igen. Før
operationen havde jeg ni måneder, hvor jeg brugte 15-20 timer om ugen
på at være i dialyse, så lige nu er det en stor ændring at være fri for det.
Men det fylder selvfølgelig også meget, at jeg samtidig er blevet fri for min
diabetes, fortæller Claus.
Hans nye bugspytkirtel har fungeret, lige så snart han fik den. I starten var
han meget træt efter operationen, men han er nu stabil og i gang med at
komme i form igen efter de fem ugers indlæggelse.
\\ Christina Petersen Foto: Ty Stange
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Implementering af Sundhedsplatformen

Nedtælling…
Der snakkes meget om Sundhedsplatformen rundt om på hospitalet. Forventningerne er høje til det system, der skal give hurtigt og godt overblik over patientens behandlingsforløb, adgang til sundhedsdata på
tværs af regionernes hospitaler og dermed lette arbejdsgangene. Men hvordan fungerer den, og hvordan ser
den ud – Sundhedsplatformen? Det har IndenRigs spurgt programdirektør for Sundhedsplatformen, Gitte
Fangel, om.
5. november 2016 går Sundhedsplatformen i luften på Rigshospitalet.
Det samlede implementeringsforløb tager et år, hvilket betyder, at vi
fra efteråret 2015 for alvor starter op med de forberedende opgaver og
uddannelse af medar-bejdere. Men hvad er det egentlig for et system,
vi skal arbejde med i fremtiden?
På hvilke måder vil Sundhedsplatformen gøre hverdagen anderledes
for klinikere sammenlignet det, vi kender i dag?
- Den helt store forskel for personalet er, at alle patientens data samles
ét sted. Én samlet journal per patient. Man skal ikke længere gå i
forskellige systemer og lede i bunker af papirer for at finde data. Alle
data kommer til at ligge i én database – og det bliver tidstro data vel
at mærke. Det betyder også, at patienten selv får mulighed for at følge
med og deltage aktivt på en helt anden måde end i dag. Men selvfølgelig vil overgangen til det nye system opleves som anderledes og tung
indtil man bliver fortrolig med alle de muligheder, det giver.
Er det virkelig nødvendigt at sende alle medarbejdere, der skal arbejde i Sundhedsplatformen på kursus, inden vi går i gang med at bruge
systemet?
- Ja, for ellers kommer man ikke rigtigt fra start. Sundhedsplatformen
skal bruges af 44.000 klinikere i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Erfaringer fra Amsterdam, hvor systemet første gang blev implementeret i 2009, viser helt klart, at jo mere vi investerer i at uddanne
de medarbejdere, der skal arbejde i det nye system, des lettere bliver
det for os at få en god overgang til Sundhedsplatformen. Så derfor skal
alle brugere uddannes og certificeres, inden de får adgang.
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Hvorfor kan vi egentlig ikke få lov til at se, hvordan Sundhedsplatformen ser ud?
- Vi har ikke en fuldt færdig version at vise frem endnu, fordi vi stadig
sidder og bygger den op. Og de medarbejdere, der sidder og bygger,
har rigtig travlt. Skulle vi vise selv bare en flig af platformen frem ville vi
være nødt til at trække de samme medarbejdere ud af byggeprocessen for at få dem til at fremvise og fortælle. Men… til december er vi så
langt, at vi har planlagt møder med fremvisning på Rigshospitalet. Det
glæder jeg mig til, slutter programdirektør for Sundhedsplatformen
Gitte Fangel af.

Stiller vi de rigtige spørgsmål til programdirektøren for Sundhedsplatformen, Gitte Fangel? Eller er der helt andre spørgsmål, der melder sig hos dig? Så send redaktionen nogle linjer på Kommunikation.
rigshospitalet@regionh.dk.
LÆS MERE PÅ INTRANETTET
På Rigshospitalets intranet kan du læse mere om Sundhedsplatformen og følge med i beslutninger om implementeringen her på
Rigshospitalet. Find banneret på forsiden af intranettet ved
scrolle lidt ned - eller kig under organisation/aktuelle projekter/sundhedsplatformen
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Sukkervand, magiske handsker
og sæbebobler
Et nyt initiativ skal sikre, at børn ikke fastholdes fysisk mod deres
vilje i forbindelse med procedurer, som kan være smerte- eller
angstfremkaldende. ”De 4 obligatoriske ved stikprocedurer”, som
tiltaget hedder, er initieret af to enheder i Juliane Marie Centret og
skal nu udbredes på hele hospitalet
At få taget en blodprøve, fjernet et plaster
eller lagt et kateter er for de fleste voksne
en ganske harmløs procedure. Men for et lille
barn, der ikke forstår, hvad disse procedurer
egentlig går ud på, kan det være en både
smertefuld og angstfremkaldende oplevelse.
Og desværre oplever en del børn, at både
forældre og hospitalspersonale holder dem
fast, så procedurerne kan overstås hurtigst
muligt. Men talrige undersøgelser viser, at
netop denne metode, som betegnes ’ufrivillig
fastholdelse’, kan give barnet problemer langt
op i voksenlivet.
Derfor lancerer Videnscenter for Børnesmerter sammen med Anæstesi- og Operationsklinikken i Juliane Marie Centret et nyt tiltag, kaldet De 4 obligatoriske ved stikprocedurer. Det
skal bruges, når børn eller unge skal igennem
smertefulde eller angstfremkaldende procedurer på Rigshospitalet. Målet med tiltaget er,
at ingen børn oplever at blive holdt ufrivilligt

fast – dog med undtagelse af akutte procedurer, der ikke kan udsættes pga. livsfare.
NEMME METODER
- Vi kan gøre rigtig meget for at dæmpe børns
angst eller smerte i forbindelse med nogle af
de procedurer, som børn skal igennem i forbindelse med indlæggelse eller ambulante besøg. Værktøjet og evidensen er der, og mange
bruger det allerede, så nu handler det om at få
det udbredt til hele hospitalet, fortæller Gitte
Aagaard, der er børnesmertesygeplejerske i
Videnscenter for Børnesmerter under Anæstesi- og Operationsklinikken i Juliane Marie
Centret. Hun fortsætter:

gengæld kræver det en fælles indsats at lave
den kulturændring, der skal til, hvis vi skal nå
målet, siger Gitte Aagaard.
Den videre udbredelse af initiativet kommer
til at foregå gennem en styregruppe med vicedirektør Helen Bernt Andersen som formand.
Alle centre og afdelinger på Rigshospitalet,
der arbejder med børn og unge, vil blive involveret i processen. Følg med på initiativets
Facebookside ”Undgå fastholdelse af børn
mod deres vilje”.
\\ Linda Svenstrup Munk

- I virkeligheden handler det om at bruge nogle
ret nemme metoder som fx afledning ved
hjælp af sæbebobler eller en magisk handske, som er en imaginær handske, man giver
barnet på dér, hvor det skal stikkes, og som
kan nedsætte barnets oplevelse af smerte. Til
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Optimeret forløb

betyder færre besøg for patienterne
Da behandling af øjensygdommen AMD, aldersrelateret makuladegeneration, blev introduceret i 2006, havde
Øjenklinikken på det daværende Glostrup Hospital cirka 600 AMD-patienter om året. I 2014 var det tal steget til næsten 3000. Hurtigere og smidigere patientforløb og kompetenceudvikling af personalet har gjort, at
klinikken er i stand til at håndtere de mange nye patienter
80 AMD-patienter er i gennemsnit igennem
Øjenklinikken på Rigshospitalets Glostrup-matrikel hver eneste dag. AMD er en
aldersbetinget øjensygdom, og derfor bliver
der flere og flere patienter at behandle. Det
har betydet et øget pres på både de fysiske
og personalemæssige ressourcer.
- For at lette presset på vores øjenlæger
sendte vi sygeplejerskerne i Øjenklinikken
på efteruddannelse, så de kunne varetage
behandlingen. Det betyder, at det i dag er sygeplejersker, der både screener og behandler
AMD-patienterne under supervision, fortæller
Anne Thorsteinsen, der er afdelingssygeplejerske i Øjenklinikken.
For de patienter, der får konstateret AMD,
gælder det for langt de fleste, at deres behandlingsforløb kommer til at vare resten af
livet. AMD kan ikke helbredes, men med den
nuværende behandling kan man hos mange
patienter bremse sygdommen, så patientens
syn ikke forværres. Tidligere kom patienterne
til undersøgelse, hvor det blev vurderet, om
de skulle i gang med et behandlingsforløb,
hvorefter de fik en ny tid. I dag er forløbet
tilrettelagt på den måde, at patienten kan
komme til undersøgelse og behandling ved
samme besøg.
- Vi ved, at vores patienter er rigtig glade for,
at undersøgelse og behandling kan foregå på
én gang. Mange kommer langvejs fra – og er
her i forvejen ofte – så det er godt, hvis vi kan
spare dem for en ekstra tur, fortæller Anne
Thorsteinsen.
77-årige Catarina Bengtsson er en af de patienter, der har sin faste gang i Øjenklinikken.
Hun fik konstateret AMD i 2007, og siden da
8

har hun gået til kontrol og behandling cirka en
gang om måneden. Vi har fået lov til at følge
med hende rundt til de forskellige undersøgelser, som hun efterhånden kender ret godt.
I alt 67 behandlinger har Catarina Bengtsson
været igennem. Behandlinger, som betyder, at
hendes syn ikke er blevet yderligere forværret,
siden hun fik konstateret øjensygdommen.

1

\\ Louise Veino Foto: Ty Stange

1 Catarina Bengtsson tjekker ind på Øjenklinikken
i receptionen på Rigshospitalet – Glostrup. Efter
hun fik konstateret AMD i 2007 har hun været fast
gæst på Øjenklinikken cirka en gang om måneden,
hvor hun enten er til kontrol eller behandling.
2
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3 Efter synsprøven
følger en OCT-skanning,
som er en skanning af
øjets nethinde.

3

4 Anne Thorsteinsen forklarer Catarina Bengtsson, hvad nethinde-analysen viser. Det er den, der indikerer,
om hun skal videre til behandling
- eller om hun blot skal have en ny tid
til kontrol. Catarina Bengtsson har
kun prøvet at blive ”frikendt” for injektions-behandlingen to gange siden
2007.

4

5 AMD kan ikke
helbredes, men
behandlingen kan i
mange tilfælde bremse
sygdommens udvikling, så patientens
syn ikke forværres.
Selve behandlingen
foregår ved, at man
giver en injektion med
væksthæmmer direkte
i øjet. Øjet lokalbedøves inden indgrebet, så der er ingen
smerter forbundet
med at få injektionen.
En behandling består
af tre injektioner, der
gives med en måneds
mellemrum.

5

6
2

Afdelingssygeplejerske Anne
Thorsteinsen, Øjenklinikken,
retter på brillerne inden den
obligatoriske synsprøve. Ved
kontrolbesøg skal patienterne
først igennem en synsprøve for
at se, om deres syn er blevet
forbedret eller forværret siden
sidste besøg.

6

Farvel og tak for i dag. Efter otte år
i behandling kender man efterhånden
hinanden godt. Ifølge Catarina Bengtsson er det blevet væsentlig nemmere at
være AMD-patient i Øjenklinikken, fordi
man kan få undersøgelse og behandling
i samme besøg. Hun bor i Fredensborg
og glæder sig over at have halveret sine
besøg på Øjenklinikken.
9
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Nye guidelines for
genoplivning
På Hjertestarterkonferencen på Rigshospitalet 21. oktober 2015 får alle
sundhedsprofessionelle i Østdanmark
et tilbud om på bare tre timer at få den
første samlede præsentation af de nye
nationale guidelines for genoplivning
Hvert år er der i Danmark ca. 3.500 personer,
som falder om med hjertestop uden for et
hospital. Omkring 350 af dem overlever ikke.
Chancen for at overleve et hjertestop afhæn-

oplever vi at være i trygge rammer, hvis vi
oplever hjertestop på hospitalet. Vi har et
Hjertestop-hold, vi har udstyr til genoplivning,
vi har kolleger rundt om os, og vi har procedurer for, hvad vi hver for sig skal gøre, og for
hvordan vi samarbejder. Men vi skal huske, at
vi også kan stå i en situation, hvor vi er alene,
og hvor vi skal kunne praktisere færdigheder
inden for genoplivning i andre rammer. Derfor
skal vi møde op til Rigshospitalets hjertestopkurser, lyder budskabet fra overlægerne
Jesper Kjærgaard og Jens Flensted Lassen,
Hjertemedicinsk Klinik på
Rigshospitalet.

- Konferencen er den første
samlede præsentation
i Østdanmark af de
nye 2015-guidelines for
genoplivning, som udgives
af European Resuscitation
Council 16. oktober
2015 på den europæiske
hjertestarterdag.
ger af, at der er mennesker til stede, som kan
og tør yde livreddende førstehjælp.

Formålet med konferencen
er at give deltagerne et
overblik over den seneste
revision af de guidelines for
genoplivning, som bliver udgivet i forbindelse med den
europæiske Hjertestarterdag den 16. oktober 2015.

OPDATERET PÅ TRE
TIMER
Udover de nye guidelines vil
der også være en præsentation af aktuel dansk
forskning i genoplivning og hospitalsbehandling af genoplivede.

alle deltagere vil opleve, at de på tre timer
bliver godt opdateret, siger overlæge, ph.d.,
dr.med. Jesper Kjærgaard fra Hjertemedicinsk
Klinik og Traumecentret på Rigshospitalet.
Overlæge Jens Flensted Lassen, Hjertemedicinsk Klinik og formand for Dansk Råd for
Genoplivning, supplerer:
- Konferencen er den første samlede præsentation i Østdanmark af de nye 2015-guidelines for genoplivning, som udgives af
European Resuscitation Council 16. oktober
2015 på den europæiske hjertestarterdag.
Programmet er en gennemgang af gældende
principper for genoplivning - med specielt
fokus på der, hvor der sker ændringer.
PROGRAM OG TILMELDING
Konferencen afholdes i samarbejde mellem
Dansk Råd for Genoplivning, Dansk Kardiologisk Selskabs arbejdsgruppe for akut
kardiologi og Rigshospitalet. Alle sundhedsprofessionelle er velkomne.
Elektronisk tilmelding efter først-til-mølle til
konferencen i Auditorium 1 på Rigshospitalet
den 21. oktober fra kl. 15-18. Se program og
tilmeld dig via link på Intranet og
cardio.dk/hjertestarterkonference2015-rh
\\ Lisbeth Westergaard

21. oktober afholdes der Hjertestarterkonference på Rigshospitalet for alle sundhedsprofessionelle.
- I hverdagen, på job i den hvide verden,
10

- Vi kommer rundt om både genoplivning ved
lægfolk, ved eksperter på hospital, organisering af hele det præhospitale system og en
præsentation af, hvad vi har at tilbyde disse
svært syge patienter på hospital. Jeg tror, at
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Kom til Arbejdsmiljødagen 2015 om

Hverdagens dilemmaer
Etiske valg og vanskelige beslutninger er en fast bestanddel af hverdagen, når
man arbejder på et hospital. Derfor handler Arbejdsmiljødag 2015 om hver
dagens store og små dilemmaer. Sæt kryds i kalenderen ved 16.november
Det er to meget forskellige oplægsholdere, der præger talerlisten til Arbejdsmiljødagen 2015. Fælles for dem er at de
begge arbejder professionelt med dilemmaer og etik – men fra to vidt forskellige
ståsteder. Sammen vil de inspirere og
bidrage til, hvordan vi kan lære at forstå
og håndtere de etiske dilemmaer, vi
møder i vores hverdag.
VIDENSKABSTEORI MØDER
HANDS-ON
Dagens første oplægsholder er radiovært Mads Steffensen, der hver uge
håndterer danskeres store og små
dilemmaer sammen med kendte paneldeltagere i det populære P3-program
Mads & Monopolet. Udover at løfte sløret
for, hvordan han som vært skaber en
konstruktiv dialog om et etisk dilemma
– introducerer han også et helt nyt koncept til lejligheden - Mads & Riget - hvor
ledere og medarbejdere vil blive udsat
for et virkelighedsnært dilemma.
Dagens anden oplægsholder er etik-eksperten Peter Hancke Rossel, der har en
baggrund i idéhistorie og 30 års erfaring

som underviser i etik
på lægeuddannelsen.
Ud fra et videnskabs
teoretisk afsæt vil
han forklare, hvad et
dilemma er, hvorfor
det er svært at tage
beslutninger, når
man står i et etisk
dilemma – og hvordan
der skabes en fælles
forståelse af de dilemmaer, man kan opleve
som medarbejder på
Rigshospitalet.
SKYND DIG AT
MELDE DIG TIL ARBEJDSMILJØDAGEN
Hvis du vil udfordre din
egne og andres holdninger i en paneldebat, have styrket dit etiske kompas – og
generelt er interesseret i at bidrage til et
godt arbejdsmiljø på Rigshospitalet, så
meld dig til Arbejdsmiljødag 2015!

\\ Louise Veino

ARBEJDSMILJØ
DAGEN 2015
- Hverdagens dilemmaer
Alle medarbejdere på Rigshospitalet kan tilmelde sig
dagen – efter aftale med sin
nærmeste leder.
16. november 2015
kl. 08.00–15.30,
Docken, Færgehavnsvej 35,
2150 Nordhavn
Tilmelding via kursusportalen:
Arbejdsmiljødagen 2015

HVEM SKAL HAVE
ARBEJDSMILJØPRISEN?
Rigshospitalets arbejdsmiljøpris
uddeles hvert år på Arbejdsmiljødagen, og du kan indstille dit
bud på årets bedste bidrag til
det gode arbejdsmiljø.
Du nominerer en kandidat ved
at hente indstillingsskemaet på
intranettet under personale/
arbejdsmiljø - og maile indstillingen til lone.pedersen.02@
regionh.dk senest 23. oktober
2015.

Rigshospitalets
nye Labportal
21. september 2015 lancerede Rigshospitalet en portal på
nettet, hvor praktisk information om samtlige tilgængelige
laboratorieundersøgelser, som
fx prøvetagning, pakning og
forsendelse, nemt kan findes
og løbende opdateres.

Portalen er tilgængelig på
følgende webadresse:
http://labportal.rh.dk
og kan tilgås fra forsiden af
intranettet.
Du kan læse mere om den nye
portal i næste nummer af IndenRigs. Men hvis du allerede
nu har spørgsmål, så kontakt:
RH-labportalen@regionh.dk
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HUN TAGER
TEMPERATUREN
PÅ HUSET
Mod, netværk og fingerspitzengefühl er nogle af de egenskaber,
der har gjort, at Charlotte Vallys i dag sidder på posten som
næstformand i Rigshospitalets Virksomheds-Med-Udvalg. Her
taler hun medarbejdernes sag, hvad enten det gælder hospitalsstrategi, medarbejderparkering eller regionale besparelser.
Som næstformand i Virksomheds-Med-Udvalget (VMU) på Rigshospitalet er hun den tætteste kontakt, som direktionen har til medarbejderne, og det er hende, der i ligeværdig dialog med hospitalsdirektør Per Christiansen bestemmer, hvad der skal på dagsordenen til
VMU-møderne. For Charlotte Vallys, der er uddannet sygeplejerske, har
målet aldrig været en karriere som tillidsrepræsentant, men alligevel
er det hende, der siden 2011 har siddet med ved bordet som øverste
repræsentant for medarbejderne, når store beslutninger er blevet taget
på hospitalet.
- Det, at vi som medarbejdere bliver medinddraget og spurgt til råds,
er helt unikt for det danske arbejdsmarked, for det betyder, at alle har
mulighed for at komme til orde og få indflydelse på beslutningerne. Det
giver ro i organisationen at vide, at medarbejdernes stemme er repræsenteret i det forum, hvor beslutningerne bliver taget. Det skal vi værne
om, for det kommer alle til gavn, fortæller Charlotte Vallys.
TRO MOD SIT MANDAT
Charlotte Vallys har været ansat på Rigshospitalet siden 1991, og udover hendes erfaring og netværk på hospitalet, mener hun, at hendes
vigtigste egenskab i rollen som VMU-næstformand er altid at være
velorienteret om hospitalets ”tilstand og stemning”.
- Det handler meget om at vide, hvad der foregår, for direktionen
forventer, at jeg kender temperaturen i huset. Det er umuligt for mig at
vide, hvad alle mener, men som repræsentant for det stærke forum,
som medarbejdersiden udgør, er det vigtigt for mig, at der er opbakning til de beslutninger, jeg træffer. Jeg er nødt til at være tro mod mit
mandat, for mit mandat er ikke større, end det andre giver mig, understreger Charlotte Vallys og fortsætter:
- I arbejdet med at sikre et godt og konstruktivt samarbejde mellem
ledelse og medarbejdere, agerer jeg ofte en slags mellemmand. Her er
det essentielt, at jeg tør give udtryk for det, som medarbejdere mener,
også når det svære skal siges. Men det forventes af alle, der sidder i
VMU, at når ledelsen kommer med de upopulære meldinger, så arbejder vi alle konstruktivt i samme retning.
FORSKELLIGHED ER EN PRÆMIS
Det seneste år er størstedelen af Charlotte Vallys tid gået med fusionen mellem Rigshospitalet og Glostrup Hospital. Et arbejde, som for
hendes vedkommende langtfra er slut, selvom både navn, klinik- og
centerstrukturer og it-systemer efterhånden er faldet på plads.
- Der er nogle særlige udfordringer i sådan en proces på grund af
hospitalets størrelse, fx skal vi huske på, at en stor del af hospitalet
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Charlotte Vallys er fællestillidsrepræsentant for de omkring 3.800 syge
plejersker på Rigshospitalet. Og så er hun valgt til posten som næstformand
i hospitalets øverste MED-udvalg. - Det kræver, at jeg tør give udtryk for det,
som medarbejdere mener, også når det svære skal sige, fortæller Charlotte
Vallys til Indenrigs.

slet ikke er direkte berørt af fusionen, mens andre står i det hver dag.
Jeg tror, at Rigshospitalets styrke er at kunne rumme forskellighed –
og de forskellige kulturer, der eksisterer i de otte små hospitaler, som
Rigshospitalet består af. At kunne favne forskellighed er ganske enkelt
en præmis, når man arbejder på Danmarks største hospital, slutter
Charlotte Vallys.
AMBITIONER MED ARBEJDET
Charlotte Vallys har ambitioner i forhold til arbejdet i VMU. De handler
blandt andet om, at det nye fælles VMU i den fusionerede organisation
fortsat har fokus på at tage det bedste med fra de to hospitaler i den
fælles fremtid.
- Vi kommer fra to forskellige virkeligheder, og det skal vi huske, når vi
skaber den fælles fremtid. Jeg vil gerne sætte dagsordner for, hvordan
vi alle sammen får en rigtig god arbejdsplads inden for de rammer, vi
har. De er snævre, og med de forestående besparelser bliver presset
på sundhedsvæsnet endnu hårdere. Derfor bliver det vigtigt at fokusere på at have et godt arbejdsmiljø og et velfungerende samarbejde, så
vi kan sikre patienterne bedst mulige forløb, slutter Charlotte Vallys af.
\\ Louise Veino Foto: Ty Stange

VIRKSOMHEDS-MED-UDVALGET PÅ RIGSHOSPITALET
• VMU er Rigshospitalets øverste udvalg for medindflydel se og
medbestemmelse og det øverste udvalg for samarbejde og
arbejdsmiljø på Rigshospitalet
• VMU har blandt andet ansvaret for følgende områder:
- Gensidig information og udarbejdelse af retningslinjer for
arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.
- Inspiration til udvikling og effektivisering af MED-organisationen på Rigshospitalet.
- Organisering og koordinering af aktiviteter på arbejdsmiljøområdet.
• Hospitalsdirektøren er altid formand for VMU. Næstformanden bliver valgt af og blandt medarbejderrepræsentanterne
• Der afholdes minimum 10 VMU-møder om året

