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Rigshospitalets tidligere medarbejderblad IndenRigs genopstår nu – efter et halvt år i forklædning som
fusionsmediet ”På vej”.
Vi har fået nogle kreative hjerner til at give layoutet en ansigtsløftning, og vi har allieret os med nogle dygtige
fotografer, der forhåbentligt vil gøre oplevelsen af IndenRigs endnu bedre.
På indholdssiden vil vi fortælle de bedste historier fra begge matrikler. Historier, der både dykker ned i reagensglasset, tager patientens briller på, og som stikker mikrofonen ind på direktionsgangen i ny og næ for at
få sidste nyt om strategi, mål og drift.
\\ Rigtig god læselyst!

Har du ris, ros eller gode idéer til artikler, så skriv til redaktør Louise Veino på louise.dehn.veino@regionh.dk
eller ring på 3545-6474.

IndenRigs bliver omdelt i alle klinikker og udkommer også i en elektronisk version, som du kan tilmelde dig her.
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Hvilke indsatser kommer til at præge resten af
året for de fem medlemmer af direktionen?
DATA OG STORE TAVLER
Frem mod nytår skal alle centre være i gang med at
arbejde med driftsmålstyring. Vi kommer til at få en
7-800 nye tavler, og jeg tror, at alle på et eller andet
niveau kommer til at være involveret. Der ligger både en
stor opgave med at uddanne ledere og medarbejdere
til at bruge det nye værktøj og med at beslutte, hvilke
data der skal bruges på de enkelte områder samt sikre
Per Christiansen,
data af høj kvalitet. Tavlerne skal være med til at sikre,
hospitalsdirektør
at man i højere grad efterlever de strategiske, politiske
beslutninger på tværs i organisationen, og de kan lige så vel bruges til at arbejde med uddannelse og forskning som med patientforløb og serviceopgaver. Min erfaring er, at når man bruger
driftsmålstyring opdager man, hvor mange konstruktive bidrag der kommer fra medarbejderne,
når de på den måde inddrages i ledelse og planlægning af arbejdet.
Vi har sat et højt tempo for udrulningen, både fordi vi er ivrige efter at komme i gang, og fordi
vi gerne vil kende modellen så godt, at vi kan bruge den, når vi ruller Sundhedsplatformen ud i
slutningen af næste år.
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INPUT TIL NY SPECIALEPLAN
Vi har lige afleveret Rigshospitalets input til
Sundhedsstyrelsens kommende specialeplan
til regionen. De næste måneder deltager jeg i
den proces, hvor regionens samlede forslag
forberedes, så det kan afleveres senest den
31. december. Der kommer en ny plan hvert
tredje til fjerde år, og denne gang er der en del
nye specialfunktioner, vi søger om. Udgangspunktet er, at specialfunktioner, der kun
Jannik Hilsted,
findes ét sted i regionen, skal være hos os,
vicedirektør
men dokumentationen og argumentationen
skal være i orden på de enkelte områder, det
kommer ikke af sig selv. Nogle områder, forventer jeg, er lige ud af landevejen, mens
der på andre områder vil være diskussioner om, hvor opgaverne skal placeres. Jeg
håber bl.a., at trombektomi (hvor en blodprop i hjernen fjernes via blodårerne) går
fra at være en udviklingsfunktion til at være en permanent funktion, og så er transplantation af bygspytkirtler et nyt og lovende område.

BEDRE KRÆFTPAKKEFORLØB
I dag lever vi ikke fuldt ud op til de
mål, der er for kræftpakkeforløb,
selv om vi gerne vil. Derfor skal
hvert af de kliniske centre arbejde
med at optimere et kræftforløb
de kommende måneder. Det
skal ske ud fra en fælles model i
Per Jørgensen,
samarbejde med Forbedringsafvicedirektør
delingen samt Økonomi og Plan,
der leverer de data, der viser, hvor skoen trykker. En del medarbejdere
kommer til at deltage i forbedringsarbejdet, og der bliver fulgt op på
det som led i arbejdet med driftsmålsstyring. Der er også mange andre
forløb, man kunne prioritere, men kræft er både et vigtigt område for
os og et regionalt fokusområde, så vi har valgt at starte her. I første
omgang ser vi på patientforløbet internt på hospitalet. Derefter skal vi
også se på snitfladerne til vores eksterne samarbejdspartnere, som jo
også er en del af det samlede patientforløb.

SUNDHEDSPLATFORMENS SKINNER
SKAL LÆGGES
Der er over et år til, vi går i luften med Sundhedsplatformen, men det er nu, vi skal bygge en
organisation op internt, som kan løfte implementeringsopgaven i tæt samarbejde med
ledelsessystemet. Mange arbejdsgange kommer
til at blive ændret og ensrettet og klinikerne
kommer til at deltage i arbejdsgrupper, der skal
forberede disse nye arbejdsgange. Når der fx skal
forberedes nye procedurer for operationsplanlægning er det vigtigt, at vi får en arbejdsgruppe,
der både kan arbejde i dybden og i bredden inden for de nye, fælles rammer, hvor vi skal arbejde langt mere ensartet, end vi er vant til på tværs
af to regioner. Grundig forberedelse er afgørende
for, at vi senere
kan få gevinsterne
af sundhedsplatformen både for
patienter og for
medarbejdere.

Susanne Poulsen,
vicedirektør

SAMLET FOKUS PÅ PATIENTINDDRAGELSE
I vores arbejde med det fælles indsatsområde ”Ventet og velkommen” vil vi lægge et særligt fokus på
patientinddragelse og patientinvolvering. Det bliver efterspurgt af patienterne, og det er et område, vi
Helen Bernt Andersen,
gerne vil være fremragende på. Vi har allerede meget viden om, hvad der virker, og hvilke metoder, man
vicedirektør
kan arbejde med fra forskellige indsatser og projekter på begge hospitalets matrikler. I de næste måneder skal vi arbejde med, hvordan vi kan tage de bedste erfaringer og skabe en ensartet tilgang på tværs
af centrene. Målet er, at i alt hvad vi foretager os, skal vi stoppe op sammen med patienterne og se, om vi også gør det på den bedste måde
for dem – uanset om det handler om indretning eller patientforløb. Som noget af det første skal vi nedsætte en gruppe på tværs, der kan
tilrettelægge indsatsen – måske med deltagelse af patienter og patientforeninger. Her glæder jeg mig også til at få Servicecentrets nye enhed
for Patient- og brugerservice med.
\\ Christina Petersen
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Molekylærbiolog, Ph.d. Peter Johansen,
bioanalytiker Karina Nørgaard og overlæge,
dr.med. Susanne Kjærgaard udgør det trekløver, der kommer til at udføre NIPT-testen fra
1. september

NYE GENETISKE SCREENINGSTESTS
Den prænatale genetiske diagnostik er under forandring på grund af
de teknologiske fremskridt indenfor hel-genomsekventering. Disse
metoder vil i fremtiden vil udgøre
en væsentlig større del af de kliniske genetiske undersøgelser, end
vi ser på nuværende tidspunkt.
- Den nye blodprøvetest bygger
på, at der i den gravides plasma
findes cellefrit DNA fra fostret/moderkagen (ca. 10 %) i en blanding
med den gravides cellefrie DNA
(ca. 90 %). Ved hjælp af hel-genomsekventering af det totale frie
plasma-DNA samt bioinformatisk
og statistisk analyse kan sandsynligheden for fx et ekstra kromosom
21 hos fosteret (Downs syndrom)
bestemmes meget præcist,
siger molekylærbiolog, ph.d.
Peter Johansen.

Ny risikofri blodprøvetest kan
finde kromosomfejl hos fostre
Fra den 1. september kan en almindelig blodprøve fra en gravid
meget præcist bestemme sandsynligheden for, om fostret har
en af de hyppigste kromosomfejl. Testen er risikofri for fostret
og imødekommer et ønske hos gravide
Som de første i Norden udfører og udbyder Kromosomlaboratoriet i Klinisk
Genetisk Klinik på Rigshospitalet fra 1. september 2015 en ny genetisk
screeningstest for kromosomfejl som fx Downs syndrom. Testen foregår
via en blodprøve, som analyseres ved en meget avanceret analysemetode
kaldet NIPT (Non-Invasiv Prænatal Test).
Blodprøven kan tages, når en ultralydsundersøgelse har fastslået, at
kvinden er mindst 11 uger henne i graviditeten. Testen kan meget præcist
4

bestemme sandsynligheden for de hyppigste, alvorlige kromosomfejl hos
fostret. Testen er uden risiko for fostret og imødekommer et ønske hos de
gravide. Kvinden får svar inden for 10 hverdage.
Indtil nu er prænatal genetisk diagnostik af kromosomfejl hos fostret foregået ved analyse af en moderkage- eller fostervandsprøve. Med den nye
NIPT-test forventes det, at antallet af moderkage- og fostervandsprøver vil
falde, da disse prøver er forbundet med en risiko på ½-1 % for at abortere.
NIPT OG RESULTATERNE
NIPT kan finde næsten alle fostre med trisomi 21 - Downs syndrom (99
%), trisomi 18 - Edwards syndrom (96 %), og trisomi 13 - Pataus syndrom (91 %). Testen undersøger for hovedparten (80-85 %), men ikke
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samtlige de kromosomfejl, som kan påvises ved
traditionel undersøgelse af kromosomerne af en
moderkage- eller fostervandsprøve. Et abnormt
NIPT-resultat skal følges op af en invasiv prøve,
da et falsk positivt resultat kan forekomme,
selvom det er yderst sjældent.
Derudover kan fosterets køn bestemmes, hvilket
er relevant, fordi nogle arvelige sygdomme er
kønsbundne. Det fortæller overlæge dr.med.
Susanne Kjærgaard, Kromosomlaboratoriet i Klinisk Genetisk Klinik på Rigshospitalet. Sammen
med molekylærbiolog, ph.d. Peter Johansen og
bioanalytiker Karina Nørgaard, udgør hun det trekløver, der primært står bag udvikling, validering
og udførelse af NIPT-testen.
FRA IDE TIL UDVIKLING AF NIPT
Udviklingen af NIPT-testen er sket i tæt samarbejde med Center for Føtalmedicin og Gravide på
Rigshospitalet, som bl.a. har sikret blodprøver fra
gravide. Herudover er det intensive projektforløb
lykkedes i kraft af økonomisk støtte og stor opbakning fra Region Hovedstaden, Rigshospitalets
Direktion og ledelsen i Klinisk Genetisk Klinik og i
Juliane Marie Centret.
- Prænatal genetisk diagnostik har i mange år
været et satsningsområde for Klinisk Genetisk
Klinik, og dette projekt har gjort det muligt at
implementere den nyeste prænatale genetiske
teknologi til gavn for de gravide. Ved at have
implementeret NIPT har vi desuden en platform
til at deltage i udviklingen af den prænatale genetiske diagnostik på højt internationalt niveau,
siger Susanne Kjærgaard og fortsætter:
- Vi kan nu tilbyde en dansk udviklet og valideret
test til gravide i offentligt regi, så kvinderne ikke
længere er henvist til at vælge private betalingsklinikker, der tilbyder at videresende blodprøverne til kommercielle firmaer i USA. For vi skal
ikke underkende, at der ”ikke bare er tale om en
blodprøve”. Testen er endnu et tilbud i rækken til
gravide og rummer også etiske overvejelser. Derfor har kvinderne brug for kvalificeret information
og rådgivning, der hvor de bliver fulgt både før og
efter testen.
Andre hospitaler i Danmark arbejder på at
etablere NIPT, og en arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsens regi skal opdatere retningslinjerne for
prænatal diagnostik, herunder de fremtidige indikationer for NIPT, for at kunne tilbyde et ensartet
tilbud til gravide i Danmark.

Uddannelse og
kompetenceudvikling kommer
patienten til gode
Jeanne Devantier tiltrådte i juni 2015 stillingen som centerchefsygeplejerske i HovedOrtoCentret. I den anledning har IndenRigs stillet hende et par
spørgsmål.

“Bortset fra det, så
er det, der kendetegner mig nok, at
jeg er nysgerrig på
de mennesker, jeg
arbejder med”

Hvorfor vil du gerne være centerchefsygeplejerske på Rigshospitalet?
Rigshospitalet er et rigtigt spændende sted lige
nu. Ny direktør, ny centerledelse og de mange
klinikker, som fusionerer og får nye kolleger. Det
giver mig mulighed for at arbejde med fusion i
stor skala.

Hvad har overrasket dig mest ved Rigshospitalet?
Det faglige miljø er toptunet – jeg er virkelig
imponeret. Der er også arbejdsgange, som virker
lidt bureaukratiske. Som leder handler det om at udfordre alt det, vi går og tager for
givet. Så der er nok nogle arbejdsgange, vi kan forbedre.
Hvad vurderer du er Rigshospitalet s største udfordring i dag?
Udfordringen er den samme som det, der lokkede mig hertil. Nemlig at få alt det nye
på skinner: processerne omkring fusion, nybyggerier og de flytninger, som kommer,
når nordfløjen står færdig.
Er der noget ved din person og ledelsesstil,
som vil overraske os?
Ligesom den tidligere centerchefsygeplejerske driver jeg landbrug… Bortset fra det,
så er det, der kendetegner mig nok, at jeg
er nysgerrig på de mennesker, jeg arbejder
med. Jeg vil meget gerne lytte og lære at
forstå dem. Og så tror jeg, at det er, at jeg
griner meget. Det gør de andre omkring mig
heldigvis også!
Hvordan vil kollegerne kunne mærke, at du er
kommet?
En af mine mærkesager er uddannelse og
kompetenceudvikling – for alle personalegrupper. Kun med dygtigt og engageret
personale kan vi yde vores allerbedste for
patienterne. Og det bidrager uddannelse og
kompetenceudvikling til!

\\ Lisbeth Westergaard
\\ Inge Estrup

KORT OM JEANNE
DEVANTIERS
Jeanne er uddannet
sygeplejerske med diplom
i ledelse og uddannelse. Herudover har hun en Master i Organisationspsykologi, MPO, fra
Roskilde Universitet samt en
Master of Public Health, MPH,
fra Københavns Universitet.
Inden hun startede som centerchefsygeplejerske/souschef i HovedOrtocentret på
Rigshospitalet juni 2015, kom
hun kom fra en stilling som
ledende oversygeplejerske i
Regionen Hovedstadens Øjenafdeling, som siden fusionen
mellem Glostrup Hospital og
Rigshospitalet i april måned
har været en del af HovedOrtoCentret
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Sygepleje – og
sammenhæng på tværs
Den 1. september starter et nyt stort
projekt ”Sammenhæng i fremtidens sygeplejerskeuddannelse på tværs” på Rigshospitalet, hvor 40 studerende deltager.
Projektet er et pædagogisk forskningsog forandringsprojekt på tværs af primær
og sekundær sektor og psykiatrien
Projekt ”Sammenhæng på tværs i fremtidens
sygeplejerskeuddannelse” er et nyt forskningsog forandringsprojekt. En udvalgt klasse med
40 studerende fra Institut for Sygepleje på
professionshøjskolen Metropol følger et sædvanligt uddannelsesforløb og deltager desuden
i fire af projektets udvalgte pædagogiske
indsatsområder, der skal sikre sammenhæng
og genkendelighed i de kliniske moduler.
Målet er at styrke de studerendes faglige
kompetencer og kliniske færdigheder samt
professionsidentitet til brug i fremtidens
sundhedsvæsen.
FORPLIGTET PÅ FREMTIDEN
Koordinerende klinisk uddannelsesansvarlig
sygeplejerske Betina Wilhjelm, Rigshospitalet
- tillige cand.mag. pæd. psyk. og projektleder,
fortæller:
- Rigshospitalet er en af landets største
uddannelsesinstitutioner med mangeårige
traditioner og stor erfaring i uddannelse af
sygeplejerskestuderende. Det forpligter til,
at vi ser både indad, ud og frem - og sammen
med projektets samarbejdspartnere bidrager
til nytænkning og ændret praksis på tværs for
at fremtidssikre professionsuddannelsen.
- I dag har de seks sengebærende centre på
Rigshospitalet hver deres eget uddannelsesprogram. I projektsammenhæng skal vi nu
se uddannelsen som et sammenhængende
forløb på tværs. Det er samtidig nyt og unikt,
at projektet er af pædagogisk karakter. Samarbejdet med andre sektorer kan ikke undgå
at sikre videndeling, give ny inspiration og
generere ny viden.
SAMMENHÆNG OG STRINGENS
De sygeplejerskestuderendes evalueringer
efterspørger i dag større sammenhæng og
stringens i uddannelsen mellem de kliniske
moduler og de tre sektorers metodiske og
didaktiske læring. På den anden side efterspørger sundhedsvæsenet sygeplejersker med
6

stærke faglige kompetencer og kliniske færdigheder, der imødekommer fremtidens krav til et
sundhedsvæsen i konstant forandring.
- Det er med dette afsæt og en tilhørende
obligatorisk gennemgang af diverse rapporter
i relation til professionsuddannelsen, at det
3½-årige projekt ”Sammenhæng i fremtidens
sygeplejerskeuddannelse på tværs” starter
1.september 2015, siger Betina Wilhjelm.
EKSPERIMENTERENDE ARBEJDSFORM
Projektet antager, at kompetencerne til at
imødekomme fremtidens krav til sygeplejerskerne forudsætter sammenhængende
kliniske undervisningsforløb fra modul 1-14.
Underviserne vil derfor arbejde med afsæt
i fire udvalgte indsatser, der skal styrke de
studerendes læring og faglige udvikling.
- Vi eksperimenterer med fire komplementære
og tværgående indsatser i de kliniske moduler: Sundhedsfaglig supervision, Den Pædagogiske Refleksionsmodel (PRM), Simulationsog færdighedstræning og Medicinhåndtering.
Efter afsluttet modul evalueres og rapporteres i samarbejde med de sygeplejestuderende og med projektets samarbejdspartnere
i henhold til projektets mål og organisering,
siger Betina Wilhjelm og uddyber:
- Det handler om at turde bryde med den
nuværende måde at organisere den kliniske uddannelse på for at kunne forandre
og forbedre undervisningen. Kogt ind til en
suppeterning forsøger vi gennem projektet på
tværs af sektorer at finde nye veje og svar på
spørgsmål som: Hvad er en god sygeplejerskeuddannelse, og hvad der skal til for at blive
en dygtig sygeplejerske med en bred palet af
faglige kompetencer og kliniske færdigheder,
der matcher kravene til fremtidens sundhedsvæsen.
Mere info om projektet? Kontakt projektleder
Betina Wilhjelm, betina.wilhjelm@regionh.dk

- Det er unikt, at vi nu på tværs af Rigshospitalets centre og i samarbejde med repræsentanter fra både primær sektor og psykiatrien
får mulighed for at se de sygeplejestuderendes uddannelsesforløb og dermed også os
selv efter i sømmene. Vi sætter som altid
barren højt, for vi har ambitioner på vegne af
de kommende sygeplejersker, deres faglige
kompetencer, kliniske færdigheder og evne til
samarbejde på tværs til gavn for patienterne
i fremtidens sundhedsvæsen, siger Helen
Bernt Andersen, vicedirektør på Rigshospitalet og projektejer af ”Sammenhæng på tværs i
fremtidens sygeplejerskeuddannelse.
\\ Lisbeth Westergaard
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Patienten i centrum

SUNDHEDSPLATFORM

– ny rolle til patienten
Behandlingsoverblik, booking af tider og tidstro data er nogle af
de elementer, der skal gøre det lettere for patienter at spille en
aktiv rolle i deres eget hospitalsforløb, når den nye Sundhedsplatform går i luften i 2016
Ligesom resten af hospitalsvæsenet har patientrollen gennem tiden
undergået store forandringer i retning mod at styrke patientens indflydelse på egen behandling og eget forløb. Med implementeringen af
Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden og Region Sjælland i løbet
af 2016 og 2017 får patienten nu mulighed for at spille en endnu mere
aktiv rolle end hidtil. Systemet giver nemlig patienten adgang til at
følge med i sin journal, se prøvesvar, behandlingsplaner og booke tid til
konsultation.
Ifølge vicedirektør og formand for Sundhedsplatformens styregruppe
på Rigshospitalet Susanne Poulsen bliver det en helt ny måde at tænke patientinddragelse og behandling på:
- Vi får et system, som er banebrydende for både patienter og
personale. Begrebet patientinddragelse får en helt ny dimension, og
strategisk og timingmæssigt hænger det rigtig godt sammen med
Ventet og velkommen-strategien. Samtidig kommer det til at lette
arbejdsgangene for vores sundhedspersonale, så der er fordele hele
vejen rundt, siger hun.
HARMONISERING AF VIP’ER
Men inden vi kommer så langt, ligger der et stort arbejde i klinikkerne
med at få harmoniseret de mange vejledninger, VIP’er, som skal indgå
i det kæmpemæssige og komplekse system, som medarbejderne i
Sundhedsplatformen er i gang med at ”bygge”, som det hedder på
it-sprog. Forventningen er, at en stor del af VIP’erne i de to regioner er
harmoniseret med udgangen af 2015, så fokus kan rettes på implementeringsfasen, der kommer til at være cirka et år undervejs, før
Sundhedsplatformen går i luften 12. november 2016.
IndenRigs vil løbende dække processen og milepælene frem mod
den endelige lancering 12. november 2016. Du kan også abonnere på
nyheder om Sundhedsplatformen og læse meget mere om projektet
på Regionens intranet REGI.

Lettere arbejdsgange

Højere kvalitet

FAKTA
Sundhedsplatformen er en papirløs
journal, der samler alle patientdata i ét
system på tværs af sygehuse og hospitaler i Region Hovedstaden og Region
Sjælland. Systemet skal bl.a. træde i stedet for Opus Arbejdsplads, GS!Åben og
systemer til medicinering, booking mv.
OVERORDNET TIDSPLAN
Sundhedsplatformen er et af de fire
strategiske indsatsområder, som Rigshospitalet vil have særligt fokus på de
kommende år.
• Foråret 2015 blev der nedsat en
styregruppe, som har det overordnede ansvar for forberedelse og
implementering på Rigs-hospitalet.
Styregruppen består af 27 personer
med repræsentation af blandt andet
direktion, centerledelser, klinikledelser, administrationen samt implementeringskonsulenter.
• I starten af 2016 udpeger styregruppen implementeringsgrupper, som
sikrer gennemførelse af aktiviteter
lokalt i centre, klinikker og afsnit.
• I første kvartal af 2016 etableres en
superbrugerorganisation, som skal
understøtte implementeringen og
personalets arbejde i Sundhedsplatformen.
• I andet kvartal 2016 starter uddannelsen af alle de medarbejdere på
Rigshospitalet, som skal bruge Sundhedsplatformen.
• November 2016 går Sundhedsplatformen i luften på Rigshospitalet.
Herlev/Gentofte Hospital er de første,
som tager Sundhedsplatformen
i brug. Derefter følger Rigshos
pitalet og derefter de øvrige
hospitaler.

\\ Louise Veino
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Klart dagslys og blødt, ravfarvet natlys strømmer ud fra rehabiliteringsafsnit N35
på Rigshospitalet, Glostrup. Her er personale og patienter med til at afdække, om
såkaldt døgnrytmelys har en reel effekt på døgnrytmen og patienternes sundhed

I starten virkede det nye lys kraftigt, men medarbejderne på N35 vænnede sig hurtigt til døgnrytmelyset.

Man blinker en ekstra gang, når man træder
ind på sengeafsnit N35 på Rigshospitalet,
Glostrup. Helt klart lys fra en sværm af små,
firkantede lamper i loftet danner en kontrast
til den almindelige belysning ved elevatoren
og naboafsnittene og får lyset til at virke gult
og lidt mørkt.
På afsnittet er der installeret såkaldt døgnrytmelys, der efterligner det naturlige klare
lys med blå toner om dagen og varmt lys helt
uden blå toner om natten.

Når der er brug for arbejdslys på sengestuerne om
natten, er det gul-orange og helt uden de blå toner,
som stimulerer hjernen.

Det ligner et gammeldags ur, men i virkeligheden
gemmer det tunge design på en såkaldt aktigraf,
der har målt lysstyrke og fysisk aktivitet hos både
patienter og medarbejdere.
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- Forslaget kom fra Driftsafdelingen, i for
bindelse med at vi skulle i gang med at
planlægge byggeriet af en helt ny neurorehabiliteringsbygning. Vi ved, at god søvn og en
sund døgnrytme er væsentligt for patienterne, men der er meget lidt viden om den reelle
effekt af at installere døgnrytmelys, så vi og
vores samarbejdspartnere sagde straks ja til
at gå ind i projektet, fortæller overlæge Helle
Iversen fra Neurologisk Klinik. Ud over Driftsafdelingen (der nu er en del af Servicecentret)
deltager Dansk Center for Søvnmedicin,
Radiologi, Klinisk Biokemi, Fysio- og ergoterapi
samt Øjenklinikken i projektet.
I løbet af godt et år har 90 patienter deltaget
i forsøget. Halvdelen har været på afsnittet
med det nye lys, mens den anden halvdel har
været kontrolgruppe på et almindeligt afsnit.
De har bl.a. fået målt hvor, meget lys de er
blevet udsat for, hvor aktive de har været,

ligesom de har fået flere søvnundersøgelser
og en ekstra grundig MR-scanning samt en
øjenundersøgelse.
MEDARBEJDERE MÆRKER Æ
 NDRING
Medarbejderne er også blevet fulgt i projektet,
og selv om alle data ikke er færdigbehandlede
endnu, tegner der sig nogle tendenser:
- Plejepersonalet fortæller, at de generelt er
glade for døgnrytmelyset. Nogle føler sig dog
mere trætte på arbejdet aften og nat, efter
det blå lys er væk. Til gengæld sover de bedre,
og en god søvn er vigtig efter aften og nattevagter. Nogle medarbejdere fra andre afdelinger ønsker at spise frokost på N35, fordi de føler, de får energi af lyset i dagtid. I dagligdagen
kan vi også se, at det dæmpede, ravfarvede
natlys smitter af, så man taler mere dæmpet,
larmer mindre, og bliver mere opmærksomme
på at bruge så lidt lys som muligt, siger læge,
ph.d. studerende Anders West.
Døgnrytmelysprojektet er støttet af Markedsmodningsfonden som et offentligt-privat
partnerskab med firmaet Chromaviso. De endelige resultater er klar i løbet af de nærmeste
måneder.
På Rigshospitalet, Blegdamsvej, bliver der
brugt døgnrytmelys på Neurokirurgisk Klinik
og på Intensivklinikken i Abdominalcentret.
\\ Christina Petersen
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Lyset falder klart og hvidt på læge, ph.d. studerende Anders West, der står for enden af afsnit 35
med det nye døgnrytmelys. På naboafsnittet med
traditionelt lys ses overlæge, forskningslektor
Helle Iversen.

Søvnsygdom er markant risikomarkør
for apopleksipatienter
Ny forskning fra Center for Søvnmedicin
og apopleksiafsnittet, Neurologisk Klinik
ved Rigshospitalet, Glostrup, viser en
stærk sammenhæng mellem søvnapnø og
dødelighed for apopleksipatienter
Apopleksipatienters søvnmønster kan spille
en stor rolle for patientens videre prognose. Det kan skyldes, at søvnproblemer er
forbundet med dårlig regulering af blodgennemstrømningen i hjernen. Sådan lyder nogle
af konklusionerne i et nyt forskningsprojekt
fra Center for Søvnmedicin og Neurologisk
Kliniks apopleksiafsnit ved Rigshospitalet,
Glostrup, hvor 63 patienter med mindre eller
moderat apopleksi blev fulgt.
- Søvnapnø er en kendt risikofaktor for bl.a.
apopleksi og andre alvorlige sygdomme, men
den nye undersøgelse viser nogle meget

markante resultater, når vi ser på patienternes dødelighed: Ni patienter døde i løbet af
opfølgningsperioden på halvandet til tre år,
de havde alle moderat eller svær søvnapnø.
Blandt den gruppe af patienter, som ikke
led af søvnapnø, var der ingen, der døde,
fortæller professor, overlæge Poul Jennum
fra Center for Søvnmedicin ved Rigshospitalet, Glostrup.
Hvis søvnapnø bliver opdaget, er der mulighed for at behandle patienterne – oftest
ved at de skal bruge et CPAP-apparat, når de
sover. På den måde undgår de at få længere
vejrtrækningspauser under søvnen.
MERE VIDEN PÅ VEJ
Center for Søvnmedicin har et tæt samarbejde med Neurologisk Klinik på Rigshospitalet,
Glostrup. Søvnundersøgelser har været en
del af et aktuelt projekt med at undersøge

effekten af døgnrytmebelysning på patienter
med moderat til svær apopleksi. Alle patienter fik en udførlig søvnundersøgelse lige før
de blev overført til rehabiliteringsafsnittet
med døgnrytmelys. Undersøgelsen blev gentaget efter 14 dage, så man kunne vurdere,
om der var sket en ændring. Patienterne fik
også taget blodprøver, der blev undersøgt for
søvn og døgnrytmemarkører.
Resultaterne af disse undersøgelser er
klar i løbet af efteråret. - Vi har en tydelig
fornemmelse af, at der er brug for at have
større fokus på udredning af søvnsygdomme
hos apopleksipatienter. Nu ser vi frem til at
se, hvad de nye resultater fortæller, siger
overlæge, forskningslektor Helle Iversen fra
apopleksiafsnittet.
\\ Christina Petersen
9

INDENRIGS august 2015

- Når vi står ved tavlen, diskuterer vi data og handler ud fra dem og ikke ud fra, hvad vi synes eller
tror. Og det er altafgørende, fortæller Finsencentrets direktør Leif Panduro, som her ses i midten
ved tavlemøde mellem center- og klinikledelser.
Foto: Ty Stange

Data skal styre os i den
rigtige retning
Med den ny strategi Fokus, Forenkling og Forbedring
har direktion og centerledelser tegnet et billede af,
hvordan vi i klinikker og enheder her på Rigshospitalet kan forbedre vores kerneydelser. Med de strategiske indsatser støtter vi op om Region Hovedstadens
politiske målsætninger – og med driftsmålstyring
sikrer vi forbedringer i driften.
- Driftsmålstyring er ikke et mål i sig selv – men et relevant
redskab til at opnå højere kvalitet i patientoplevelsen. På
baggrund af data kan vi se, om vi er på rette vej – og om
de tiltag, vi gør for at forbedre os, nytter. Nytter det ikke,
afprøver vi andre indsatser, indtil data fortæller os, at vi
skaber reelle forbedringer, fortæller Leif Panduro, centerdirektør i Finsencentret.

løbstiderne kun blev overholdt i op til 40 % af tilfældene.
Derfor besluttede Team 3 i Onkologisk Klinik sig for at se
på, hvorfor det var så svært at overholde standardforløbstiderne. Det viste sig, at årsagen i høj grad skulle findes i
teamets egne processer.
- Teamet satte derfor en række mål og besluttede sig for
at afprøve nogle indsatser, der kunne optimere processerne. Ved de ugentlige tavlemøder følger de op på fremdriften og tager stilling til eventuelle justeringer i indsatserne.
Efter gennemførelsen af forbedringstiltagene er overholdelsen, da også steget støt: fra 60 til 100 procent. Det
giver os vished for, at vi har succes med indsatserne,
fortæller Leif Panduro og fortsætter:

I Finsencentret har man defineret en række meningsfulde
mål med indikatorer og indsatser. Et af dem ligger inden for
regionens strategiske indsatsområde ’Sammenhængende Patientforløb’, hvor det er besluttet at fokusere på at
forbedre kræftpakkerne. I mindst 90 % af tilfældene skal
hospitalerne overholde kravet om, at der maksimalt går en
måned fra patienten får en henvisning, til behandlingen går
i gang.

- På tavlemøderne får vi overblik over, hvordan de enkelte
klinikker performer. Når vi står ved tavlen, diskuterer vi
data og handler ud fra dem og ikke ud fra, hvad vi synes eller tror. Og det er altafgørende for at kunne finde frem til de
relevante forbedringsindsatser. Og det unikke er, at man
gør det hele vejen rundt i Region Hovedstaden. Overalt
arbejder vi for de samme overordnede mål og diskuterer
mange af de samme indikatorer, men selvfølgelig også
suppleret med helt lokale mål og indikatorer, slutter Leif
Panduro af.

EGNE PROCESSER SKULLE OPTIMERES
Det viste sig dog langt fra at være tilfældet for mavetarmkræft-patienterne på Rigshospitalet, idet standardfor-

\\ Inge Estrup
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Retssager om
misbrug af forskningsmidler
starter nu
Den 2. september starter første retssag, hvor Rigshospitalet har politianmeldt en ansat for misbrug af forskningsmidler.
Siden sommeren 2013 har der i medierne været afdækket en
række forhold om misbrug af eksterne forskningsmidler på
danske hospitaler – og især på Rigshospitalet, hvor sagerne
bl.a. har ført til, at Rigshospitalet er skredet til politianmeldelser af fem ansatte.
Samtidig blev administrationen af forskningsmidler genstand
for revisionsmæssig gennemgang - ikke blot på Rigshospitalet og i Region Hovedstaden - men også på landsplan, hvor
Rigsrevisionen gennemgik en række hospitalers forvaltning
af forskningsmidler. Det gav anledning til skarp kritik fra
statsrevisorerne, der fandt, at der generelt ikke havde været
fokus på at overholde retningslinjer, og at forvaltningskulturen
havde været ’særegen’.
- Vi kan forvente, at medierne vil interessere sig for og dække
retssagerne, men det er vigtigt at understrege, at der ikke er
tale om nye sager. Retssagerne handler om at få afgjort, om
de ansatte, som Rigshospitalet har politianmeldt, har handlet
ulovligt, siger hospitalsdirektør Per Christiansen.

- Sagerne har fyldt rigtig meget for rigtig mange på Rigshospitalet. Og selvfølgelig ville vi gerne have været dem foruden.
Hvis jeg skal finde noget positivt i det skete, så er det, at vi
har fået en bedre styring med eksterne forskningsmidler, der
traditionelt og kulturelt har haft en friere administration, siger
Per Christiansen og fortsætter:

- Vi er nu nået til det
kapitel, hvor retten skal
vurdere, om der er begået
strafbare handlinger.
Når der er faldet dom,
vil vi forholde os til og
kommentere sagen.
Læs resume af det samlede sagsforløb på Rigshospitalets
hjemmeside under ”Presse og Nyt”

Efter sagerne kom frem, er der fra mange sider lagt et stort
arbejde i at gennemgå dokumentation og i at styrke administration og kontrol af eksterne forskningsmidler.
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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

#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.
Billeder bringes kun, hvis vi har tilladelse fra fotograf og eventuelle medvirkende på billedet.

Line Marie Adamsen, sygeplejerske på
Thoraxkirurgisk Klinik, Hjertecentret.
linemarys Det var smukt at være i aftenvagt.
#riget#hjertekir#marmorkirken#copenhagen#københavn

Læs Rigshospitalets retningslinjer for brug af elektroniske
sociale medier på intranettetpersonalemedarbejderpolitikker

Mette Maÿland, lægesekretærelev,
Medicinsk Gastroenterologisk Klinik,
Abdominalcentret
mussenm. #smukke#blomster#fra#en
#sød#patient#rigshospitalet#lægesekretær#lægesekretærelev#vi#har#det
#godt#her
Bodil Rislund, sygeplejerske på
Neurointensiv, Neurocentret.
bodillen Go morgen #Kbh#rigshospitalet#solopgang#solstråler

Judit Janniksen og Maria Schultz-Sørensen,
operationssygeplejersker på plastikkirurgisk
operationsgang, HovedOrtoCentret.
rseschultz Idag er det international Næsionaldag! Det fejrer vi også her på plastikkirurgisk
operationsgang. #internationalnæsionaldag#lidl
#rigshospitalet#mitriget#riget#arbejdarbejd
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Simone Andersen Repstock, nyansat
sygeplejerske på Neonatalklinikken,
Juliane Marie Centret.
simonearepstock Mega stolt.
#sygeplejerske2015#ansat#fuldtid
#neonatalklinikken#rigshospitalet
#gør#en #forskel#hver#dag

Kirsten Karoline Holm, planlægningskonsulent,
Direktionssekretariatet
kirstenholm #mitriget. Solopgang over hospitalet
Glostrup

