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2. RIGSHOSPITALET
ER KOMMET PÅ
FACEBOOK
Ny side skal dele viden
om sundhed, behandling,
forskning og livet på
hospitalet. Se hvad siden
skal rumme – og hvad du
ikke kommer til at se.

3. NORDFLØJEN ER
KOMMET TIL SYNE
’Det Nye Rigshospital’
skal stå klar i 2018. Patienthotel og parkeringshus blev begge bygget
og taget i brug i 2015. Nu
er Nordfløjen kommet
til syne.

MÅNEDENS TAL

4. AFREGNING PÅ
REJSER OG UDLÆG
BLIVER ELEKTRONISK
Den første marts et det
slut med at udfylde afregningsblanketter i hånden og sende dem frem
tilbage med posten. Den
dag går den elektroniske
blanket nemlig i luften.

5. KLAR, PARAT – NU
GÅR PARATHEDSGRUPPERNE I GANG
18 parathedsgrupper går
nu i gang med at kigge
på de nye arbejdsgange
i , så klinikkerne kan
forberede sig på at blive
klar til go live.

32

Besvarelser ud af de 40 spørgsmål i årets LUP-undersøgelse til de akut
indlagte patienter på Rigshospitalet ligger over landsgennemsnittet.
Patienternes positive feedback skyldes blandt andet, at både
de og deres pårørende føler sig inddraget og velinformeret
igennem indlæggelsesforløbet.
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MÅNEDENS CITAT

”… det helt store problem er, at vi først får
vores første barn, når vi er 29 år … Selvom vi
lever længere og sundere, har det tidspunkt,
hvor vi kan få børn, ikke flyttet sig ti minutter. Derfor har det en konsekvens, når vi
udskyder graviditeten.”
Søren Ziebe, professor og chef for Fertilitetsklinikken,
i Berlingske Tidende om reproduktive sygdomme som folkesygdom.

MÅNEDENS FOTO

Robotten Da Vinci er ny
behandlingsmulighed for
patienter med cancer i
svælget
Siden maj 2013 er 140 udvalgte patienter
med kræft i mund og svælg blevet opereret
med hjælp fra robotten, Da Vinci, i Øre-næsehalskirurgisk og Audiologisk Klinik (ØNH) på
Rigshospitalet. Før robotten var behandlingen
af cancer i svælget alene baseret på stråleterapi og sjældent kirurgi , da kirurgerne i tilfælde
af kirurgi var nødt til at splitte underkæben i to,
med overliggende hud, for at kunne operere
i svælget. Nu kan det gøres uden at splitte
kæben og med minimale bivirkninger for patienterne, som ofte kommer sig helt inden for
fire uger. Flere kirurger skal nu uddannes i at
operere med robot, og forventningen er, at
mere end 100 patienter skal under robotten
om året – alene i ØNH
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LILLE CHIP

giver livet tilbage til svært
syge hovedpinepatienter
Rigshospitalet er verdensførende i en behandling til patienter, der lider af den
stærkt invaliderende sygdom Klyngehovedpine, også kaldet Hortons hovedpine,
hvor patienten får indsat en lille chip i kraniet. En behandling der - sagt med
patienternes egne ord - giver dem livet tilbage.
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De kan ikke passe et arbejde. De har svært ved at opretholde et socialt liv,
og nogle af dem kan knap nok tage sig af deres egne børn. Sådan er virkeligheden for en del af de cirka 5000 danskere, der lider af Klyngehovedpine, også kaldet selvmordshovedpine eller Hortons hovedpine. Patienter,
der lider af sygdommen, får kraftige og tilbagevendende hovedpineanfald
i kortere eller længere perioder. Et anfald beskrives typisk som at få
stukket en roterende kniv ind i øjet, og smerterne er så voldsomme, at
mange slet ikke kan holde sig i ro under anfaldene. Nogle patienter påfører
endda sig selv skade i et desperat forsøg på at fjerne fokus fra smerterne i
hovedet og øjenområdet.
I mange år har behandlingen primært været medicinsk, men det er ikke alle
patienter, der har haft glæde af den medicinske behandling, fordi medicinen enten ikke virker på dem, eller fordi de meget dårligt tåler medicinen
pga. bivirkninger. Siden 2011 har en alternativ behandling været tilbudt på
Rigshospitalet. Behandlingen går ud på, at en lille chip med en antenne indsættes ved et nervebundt bag overkæben under øjet. Når patienten kan
mærke, at et anfald er under opsejling, aktiveres chippen ved at holde noget, der ligner en
fjernbetjening, op til kinden. Remoten, som den
kaldes, sender elektriske impulser ind i kraniet
og bremser eller svækker dermed anfaldet.
FRA FIRE TIMER TIL 20 MINUTTER
Patienter med Hortons hovedpine udredes
hos Dansk Hovedpinecenter under ledelse af
professor Rigmor Jensen. De patienter, der
vurderes at kunne få glæde af en operation,
sendes videre til kæbekirurg Jørgen Rostgaard
fra Tand-mund-kæbekirurgisk Klinik. Han er den
eneste i Danmark, der udfører operationen –
og var sammen med professor emeritus Søren
Hillerup den første i verden til at gennemføre
operationen på en patient.
- Operationen foregår på den måde, at
patienten kommer i fuld bedøvelse. Så laver
jeg en gennemlysning, fordi jeg skal kunne
se, hvor jeg arbejder i kraniet. Derefter finder
jeg det korrekte nervebundt, hvor chippens
antenne skal indsættes. Der er ikke uendelige
placeringsmuligheder – det er et spørgsmål
om millimeter. Så tjekker jeg, at chippen sidder
rigtigt, og herefter bliver den fikseret med tre
skruer. Endelig bliver patienten skannet for at
se, om chippen ligger, hvor den skal, og for en
sikkerheds skyld tester vi, om chippen virker.
De første operationer tog op imod fire timer,
i dag tager det mig ofte 20 minutter. Så der
er sket en enorm udvikling, fortæller Jørgen
Rostgaard.

Neuro-stimulations
behandling af Hortons
hovedpinepatienter
• Der er ca. 5000 Hortons patienter i Danmark
• Omkring 10-15 procent af patienterne betegnes
som kroniske, da de har anfald hver dag
• 85 % af alle patienter med Hortons hovedpine er
mænd. Nye tal viser dog, at kvinderne er i stigning
blandt de nytilkomne patienter
• Første operation fandt sted på Rigshospitalet i
2011
• Knap 100 operationer er gennemført i Danmark
• På verdensplan er der nu cirka 20 kirurger, der
udfører operationen

Patienten bliver typisk udskrevet dagen efter operationen, og det ofte med
en dundrende hovedpine.
- De fleste patienter vågner op med et voldsomt hovedpineanfald, fordi
jeg aktiverer et anfald, når jeg indsætter chippen. Selv erfarne narkosesygeplejersker blev i starten forskrækkede over at se, hvordan patienterne
reagerer, når de vågner, fordi de har så voldsomme smerter. Heldigvis er
operationen en engangsforestilling, for chippen kan i princippet sidde der
for evigt, fortæller Jørgen Rostgaard.
PATIENT NR. 100
Der er god grund til at tro, at flere patienter, der lider af Hortons hovedpine,
vil blive opereret i fremtiden, for undersøgelser af de patienter, der allerede
er blevet opereret, viser, at langt størstedelen har stor gavn af indgrebet.
- Patienterne er enormt taknemmelige for at få reduceret deres anfald.
Der er faktisk en gruppe patienter, som grundet det operative indgreb helt
stopper med at få anfald. Så er der en gruppe, som ikke bliver symptomfri,
men som får reduceret intensiteten af deres anfald betydeligt, og endelig er
der en stor gruppe, som får ændret hyppigheden af deres anfald betydeligt, fortæller Jørgen Rostgaard og fortsætter:
- Jeg har valgt at sige, at indtil jeg har opereret patient nr. 100, ser jeg alle
mine patienter et år efter operationen, selv om jeg egentlig kan afslutte mit
forløb med patienten, når de kommer en uge efter og får fjernet sting. Men
ét er, hvad der står på et papir, noget andet er at sidde over for et menneske og kigge dem i øjnene og se, hvordan de har det. Til de samtaler kan
jeg jo konstatere, at langt de fleste er meget glade og tilfredse. De siger
selv, at de har fået livet tilbage.
Patienterne fortsætter efter operationen til opfølgning, videre behandling
og kontrol på Dansk Hovedpinecenter, der er gået i gang med at undersøge,
om også visse grupper af migrænepatienter kan have glæde af denne type
operation.

Når kæbekirurg Jørgen Rostgaard
opererer patienter med Hortons
hovedpine, bruger han overvejende
skærmen, når han skal indsætte den
lille chip i kraniet på patienten.
5
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Den taktile
FORNEMMELSE
Selvom Jørgen Rostgaard har
brugt mange års videreuddannelse på at blive kæbekirurg
kommer hans tandlægebaggrund ham til gode, når han
skal udføre det indgreb, der
betyder en verden til forskel
for patienter, der lider af Hortons hovedpine.

Det lyder relativt simpelt, når kæbekirurg Jørgen Rostgaard forklarer
operationsforløbet for de knap 100
Hortons hovedpinepatienter, han
har opereret i løbet af de seneste
fem år. En lille chip sættes ind i
patientens kranie og vupti, så bliver
man (næsten) rask. Indgrebet er
dog ikke helt så enkelt, indrømmer
han, for det kræver både, at man er
en erfaren kirurg, men også at man
er i stand til at arbejde tredimensionelt.

- For mine kolleger i udlandet er
det en meget mærkelig ting, at jeg
har en baggrund som kæbekirurg.
Men når jeg kan finde ud af det her,
så stammer det nok fra, at jeg er
grunduddannet tandlæge, så jeg
er vant til at arbejde spejlvendt og
tredimensionelt. Og så skal man
have det, der kaldes den taktile
fornemmelse i fingrene, for jeg skal
kunne mærke mig frem til, hvor jeg
er i kraniet under indgrebet. Når jeg
opererer, kigger jeg ikke så meget
på patienten, men overvejende
på en skærm. Ved langt de fleste
operationer, åbner man op til selve
operationsfeltet. Her opererer du
delvis i blinde, forklarer Jørgen
Rostgaard.
Det er nok heller ikke helt tilfældigt,
at det er Jørgen Rostgaard, der er
manden bag omkring en tredjedel
af alle operationer, der indtil videre
er udført i hele verden.

- Vi er endt med at blive en slags
hovedcenter for denne operation,
og på den baggrund kan man godt
sige, at vi er verdensførende, for
vi er dem, der har udført langt de
fleste operationer og har det største erfaringsgrundlag, siger Jørgen
Rostgaard.
Jørgen Rostgaard kvier sig dog lidt
ved prædikatet ekspert, men ikke
desto mindre er det hans telefon,
der ringer, når en klinik et eller andet
sted i verden står med en kompliceret patient. Så rykker Jørgen
Rostgaard ud, eller får transporteret patienten til Rigshospitalet.
Noget der kræver ressourcer, et
stort administrativt arbejde og
en tæt koordination med Dansk
Hovedpinecenter.
- Når vi har haft en patient fra
udlandet, er det meget komplekst, både i forhold til økonomi,

transport og tolkebistand. Der har
jeg haft stor gavn af mange andre
kolleger i centeret, fx centerøkonomerne og sekretærerne. Så det
kan godt være, at det er mig, der
behandler patienten, men der er en
række andre relevante aktører, herunder særligt trænede og kvalificerede sygeplejersker, som er mindst
lige så vigtige for, at vi kan have den
position, som vi har i dag på dette
felt, fortæller Jørgen Rostgaard og
fortsætter:
- Det unikke og tætte samarbejde
mellem Dansk Hovedpinecenter og
Tand-mund-kæbekirurgisk Klinik er
et godt eksempel på, hvor meget
vi kan opnå for patienterne, når
forskellige specialer samarbejder
på tværs af hospitalet.

\\ Louise Veino Foto: Büro Jantzen

Jørgen
Rostgaard
• Kæbekirurg i Tand-mund-kæbekirurgisk Klinik
• Har været ansat på Rigshospitalet i 
19 år.
• Arbejder primært med stråleskadede
cancerpatienter.
• Den første i verden til at udføre operation på Hortons hovedpinepatienter
og er med til opstart af operation og
oplæring af kirurger over hele verden.
• Oprindeligt uddannet sygeplejerske
og senere tandlæge før videreuddannelsen til kæbekirurg.
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Cheflæge Anne-Marie Ulrik (tv.), Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse i Grønland er i løbende dialog med Rigshospitalets specialister, grønlandskoordinatoren
og centerchef Stine Kelime Hansen ( th.),
Det grønlandske Patienthjem (DGP) som
er af afgørende betydning for patienterne, fordi det hele opleves mere trygt, fordi de her er blandt ligesindede, som taler
samme sprog og forstår dem og fordi de
får den kost, de kender hjemmefra – aktuelt er der fokus på om, visse kontroller
fx for kræftpatienter i langvarige forløb
med fordel kan udføres i Grønland.

Når patientens perspektiv har
hjemme i Grønland
Der er meget at vinde ved at sætte
det grønlandske patientperspektiv
for øje. Både på det menneskelige
og ressourcemæssige plan giver det
rigtig god mening at arbejde med,
om nogle af de konsultationer, der
foregår på Rigshospitalet, i stedet
kan foregå på Grønland, som allerede bruger telemedicin til visitation,
diagnostik og kontrol

I marts afvikles der
traditionen tro Nordatlantiske dage med både
musikalske og kulturelle
aktiviteter fra Færøerne
og Grønland på Rigshos
pitalet, hvor fra der hvert
år modtages et stort antal
patienter. Men også sundhedsfagligt er der fokus på disse patienters
særlige behov - og patientens perspektiv, der har hjemme i Grønland.

vind og vejr, hvis patienten fx først skal afhentes med helikopter i en
bygd, herefter mellemlande og overnatte for herefter at blive transporteret videre til en lufthavn med forbindelse til Danmark.

Hvert år kommer flere end 1.000 grønlandske patienter til undersøgelse,
behandling og kontrol på Rigshospitalet. Landshospitalet Dronnings
Ingrids Hospital i Nuuk rummer mange specialer - men ikke alle. Aktuelt er
spørgsmålet om fx kræftpatienter, der efter endt behandling er i langvarige kontrolforløb i Danmark i stedet kunne kontrolleres i Grønland. Tilmed
med gevinster både for patient og familie - og ved at mindske udgifterne
til transport af patienter til kontrol på Rigshospitalet.

TRANSPORTUDGIFTER OG EVIDENS
Det grønlandske sundhedsvæsen har et samlet budget på 1,3 mia. kr.,
hvoraf 10 % bliver brugt til transport af patienter til diagnostik, under
søgelse og behandling – og kontrolbesøg. Det skyldes bl.a., at der er
store logistiske udfordringer både internt på Grønland og mellem Grønland og Danmark.

SVÆR OG SÅRBAR SITUATION
- I marts har vi holdt to indledende møder i Hæmatologisk Klinik og planlægger at fortsætte i Onkologisk Klinik, hvor vi i første omgang har drøftet,
hvilke patientforløb, der med fordel kunne erstatte nogle af konsultationerne i Danmark med hele eller delvise konsultationer i Grønland, fx via et
telemøde. Det siger Grønlandskoordinator Pauline Thomsen, Rigshospitalet, og fortæller om baggrunden:

- For en syg patient i en svær og sårbar situation kan det være forbundet
med store menneskelige omkostninger at rejse alene. Nogle har aldrig tidligere været uden for Grønland, nu er de i Danmark langt væk fra hjemmet,
vante omgivelser og familie og venner. Samtidig har de grønlandske patienter ofte også sprogbarrierer og dermed andre udfordringer end danske
patienter, siger Pauline Thomsen, der tillige er sygeplejerske, cand. cur.

Cheflæge Anne-Marie Ulrik, Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse i
Grønland, siger
- Transportudgifter eller ej. Vi skal sikre den bedst mulige behandling
og opfølgning, men det er ikke nødvendigvis altid en kontrol på Rigshos
pitalet, hvis ikke der er evidens for, at denne kontrol har indvirkning på
patientens sundhedstilstand. Nogle patienter skal selvfølgelig fortsat til
kontrol i Danmark, specielt hvis kontrollen indebærer undersøgelser, der
ikke kan foretages i Grønland.

- De grønlandske patienter kommer oftest til behandling i Danmark uden
pårørende. Rejsen kan være lang, strække sig over flere dage alt efter
7
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KORT NYT

fra Rigshospitalet

Det er med det afsæt, at vi har den fornyede, aktuelle og konstruktive dialog med lægerne på Onkologisk og Hæmatologisk
klinik, som klart har brug for mere præcis viden om, hvilket
faglige og tekniske ressourcer vi råder over i Grønland i forhold
til netop de kontrolforløb, som de er ansvarlige for, og hvad vi
byder ind med, fx telekonsultationer og telemedicin.
- Der skal et godt helbred til at klare de ofte meget lange rejser
fra Grønland til Danmark. Vi taler om svært syge patienter
med dårligt immunforsvar, som vi udsætter for øget smitterisiko ved at tage dem ud af deres daglige miljø. Samtidig
fjerner vi dem fra deres familie og netværk, som vi gerne vil
inddrage i patientens forløb. Kontrolforløbene bør derfor
baseres på en mere individuel tilpasset faglig vurdering i
dialog og med inddragelse af patienten. Vi skal sikre, at sundhedsvæsenets ressourcer både menneskeligt og økonomisk
anvendes bedst muligt.
På sigt arbejder vi hen imod telekonsultationer, hvor både
læge, sygeplejerske, tolk, patient og pårørende kan se og høre
hinanden. Det kræver, at alle involverede reserverer dag, tid
og sted, og det giver i praksis logistiske udfordringer.
RUTINER OG UDFORDRINGER
Hvorfor har vi ikke tænkt det særlige grønlandske patientperspektiv ind i kontrolforløbet tidligere – og hvad hindrer os I at
tænke nyt? Klinikchef Lars Kjeldsen, Hæmatologisk Klinik i
Finsencentret byder ind:
- Vi vil gerne tilbyde patienterne det bedste patientforløb,
derfor benytter vi de modeller, som vi ved fungerer. Men vi må
indrømme, at når det kommer til kontrolforløb, er ikke alt baseret på evidens, men meget på traditioner og rutiner. Dertil
kommer, at den enkelte læge i hverdagen jo kun ser ganske få
grønlandske patienter, og derfor ikke pr. automatik stopper op
og tænker ”Her er en grønlandsk patient, her skal jeg – måske
– tænke anderledes, når kontrolforløbet skal aftales”.
- Det kræver både viden og værktøjer at ændre vaner og
rutiner. Den enkelte læge har brug for lynhurtigt at kunne få
et FAQ overblik fx i et skema på spørgsmål som: ”Kan denne
kontrol udføres på landshospitalet Dronning Ingrids hospital
i Nuuk”, som jo under alle omstændigheder er tættere på end
Rigshospitalet – og hvis ikke, ”hvilke dele af kontrollen, fx blodprøver, CT og MR scanninger, kan hospitalet i Nuuk varetage”.
Og så er ikke alle kontroller koblet med undersøgelser, men kan
også bestå alene af en patientsamtale. Set med patientens
perspektiv handler det om at være tæt på hjem og familie, om
tryghed og livskvalitet, siger Lars Kjeldsen og tilføjer:
- Stor tak til en dygtig grønlandskoordinator for at stille op
med både fakta og gode eksempler ved de indledende møder
og nu for alle involverede fra lægegruppen. Ingen tvivl om, at
vi både kan og skal blive bedre til indgå i en større, tættere
faglig dialog med det Grønlandske Sundhedsvæsen. Det er
især vigtigt for fx kræftpatienter, der efter endt behandling
går i langvarige kontrolforløb, men også hjertepatienter og
reumatologiske patienter bør være i fokus.

\\ Lisbeth Westergaard Foto: Büro Jantzen
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Rigshospitalet er
kommet på Facebook
Som Danmarks største og mest specialiserede hospital rummer Rigshospitalet en
masse viden om sygdom, sundhed og behandling. Den viden vil vi fra nu også dele på
Facebook.
- Rigshospitalet er meget synlig i aviser, tv og de andre traditionelle medier, men danskerne bruger i stigende grad deres tid på sociale medier. Vi vil gerne have mulighed
for at fortælle nogle af alle vores gode historier, der hvor brugerne er, og derfor har vi
valgt at gå på Facebook, siger kommunikationschef Julie Relsted.
Historierne på Facebook bliver et mix af historier om sygdom og sundhed, forskning
og livet på hospitalet. I de første historier kan man bl.a. møde helikopterplatformen
og Den Blå Heks – og få gode råd om D-vitamin.
- Jeg håber, medarbejderne vil bakke op – både ved at like siden, dele de historier, de
kan lide og ved at komme med input til gode historier til os, siger Julie Relsted.
Der er dog nogle gode historier, som man ikke kommer til at se på den nye Facebook-side:
- Fortællinger om konkrete patienter og pårørende bliver ikke en del af indholdet. Vi
skal beskytte vores patienters personfølsomme oplysninger, og det betyder bl.a. at
vi ikke kan fortælle personhistorier på en kommerciel kanal som Facebook, hvor vi
ikke selv kan kontrollere data, siger Julie Relsted.
Se www.facebook.com/rigshospitalet
Har du gode
forslag til indholdet
eller kommentarer, så skriv til
kommunikation.
rigshospitalet@
regionh.dk eller
ring til Kommunikation & Presse 
på 35 45 74 75
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Rigshospitalet tilbyder
hjertescanning af alle nyfødte
I april måned starter et banebrydende forskningsprojekt på Rigshospitalet, Herlev Hospital og Hvidovre Hospital. Med projektet
”Copenhagen Baby Heart” vil alle kommende forældre få tilbud
om, at deres barn kan få foretaget en hjerteskanning kort efter
fødslen. Målet er at finde børn, der fødes med en ikke kendt
hjertefejl. I alt 36.000 babyer forventes at blive scannet.
- De mest alvorlige hjertefejl på nyfødte bliver opdaget ved skanninger under graviditeten. Men flere mindre hjertefejl er svære
at opdage hos fosteret. Med det nye projekt vil vi få større viden
om, hvor udbredte de enkelte sygdomme er. Vi kan samtidig give
tilbud om opfølgning af de børn, som får påvist hjertesygdom,
siger professor, dr.med. Henning Bundgaard fra Hjertemedicinsk
Klinik på Rigshospitalet.
Han er, sammen med overlæge, dr.med. Kasper Iversen fra Kardiologisk Afdeling på Herlev Hospital initiativtager til projektet, som

både hjertelæger, fødselslæger,
føtalmedicinere og børnelæger fra
de tre hospitaler deltager i.

Cirka 22.000
danskere lever
med en medfødt
hjertefejl

Cirka 22.000 danskere lever med
en medfødt hjertefejl. ”Copenhagen Baby Heart” vil opnå mere viden om, hvor udbredte medfødte
hjertesygdomme er, og præcis hvilke sygdomme, der er tale om.
Projektet er det største af sin art, der nogensinde er gennemført
på så stor en gruppe nyfødte.

Størstedelen af projektets budget på 18 mio. kr. er finansieret af
en privat fond, og der søges midler til dækning af den resterende
del.
Læs mere på www.baby-heart.dk

Find de nyeste
patientpjecer på
intranettet
Rigshospitalet lancerer et nyt arkiv for patientinformation på intranettet. Her finder du de nyeste udgaver af
patientpjecer på tværs af klinikker på hospitalet.
Arkivet for patientinformation indeholder pjecer fra
stort set alle klinikker på Rigshospitalet. Tanken er,
at det skal være nemt at finde den nyeste udgave af
patientinformation på tværs af hospitalet.
Det nye arkiv skal meget gerne afhjælpe, at flere udgaver af den samme pjece er i brug, hvis du altid henter og
printer pjecerne direkte fra arkivet, når pjecerne skal
bruges. Det er muligt, fordi arkivet henter pjecerne direkte fra regionens publikationssystem XMedia. Når en
pjece opdateres i XMedia, vil opdateringen automatisk
kunne ses i arkivet på intranettet.
Med arkivet kan du nemt finde pjecer fra din egen og
øvrige klinikker på Rigshospitalet. Pjecerne i arkivet er
sorteret efter, hvilke klinikker pjecerne er fra. Du kan i

arkivet derudover søge på kliniknavne, titler på patientmaterialer eller enkeltord fra titler.
Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har kommentarer
eller ideer til, hvordan arkivet for patientinformation
kan blive bedre. Der er derfor i opstartsperioden indsat
et kommentarfelt i bunden af patientpjecearkivet.
Kommentarerne vil blive indsamlet og besvaret af
webgruppen.
Find arkivet med patientpjecer her:
Forside Kommunikation Patientkommunikation 
Skriftlig patientkommunikation på Rigshospitalet 
Patientinformation fra klinikker på Rigshospitalet
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Kamer Avdilji, Randi Wiingaard, Zijad Sabic
og Osman Coskum fortæller, hvordan verden
ser ud i rengøringsafdelingen efter de store
forandringer i 2015. Desværre kunne vi ikke
få Carina Ringskær og Adem Pervan med på
billedet.

IndenRigs har spurgt nogle af de, som
har været med hele vejen gennem forandringerne om, hvordan verden ser ud for
dem i dag.

D

Der har været meget nyt at lære, for eksempel at samarbejde på tværs af afdelinger og
faggrupper. Når patientens situation styrer forløbet, så skal vi jo kunne samarbejde på tværs.
Mange ting går da også meget mere smidigt nu,
siger Kamer Avdilji, der er tillidsrepræsentant for
rengøringspersonale på Blegdamsvej.

D

HØJT
SPECIALISERET
RENGØRING
I 2015 fusionerede Glostrup Hospital og Rigshospitalet, o g
senere i denne proces hjemtog Rigshospitalet rengøringen fra
den ene af de to private rengøringsudbydere på Blegdamsvej
Efter fusionen mellem Rigshospitalet og Glostrup Hospital er Rigshospitalet i dag Danmarks
absolut største og højest specialiserede hos
pital. I forbindelse med fusionen har man også
hjemtaget rengøringen på Blegdamsvej fra en ud
af to private udbydere. Derfor må Rigshospitalets rengøringsafdeling i dag også regnes som
den største og mest specialiserede i landet.
- Alle hospitaler i regionen arbejder efter samme
standarder, men Rigshospitalet har så mange
specialer, alle store traumer og masser af opera
tionsstuer. Alt er større og mere komplekst her,
og derfor skal rengøringens faglighed jo også
være helt i top, fortæller funktionschef Marianne
Hummel.
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– I Glostrup har vi flere år været mestre i rengøring inden for særlige højrisikoområder og på
Blegdamsvej er rengøringen kendt for at være
supereffektiv. Vi har taget det bedste fra begge
steder som fundament for vores fælles fremtid.
LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE
Den øverste ledelse af Rengøringsafdelingen er
funktionschef Marianne Hummel. Hun kommer 
fra Glostrup, men har i dag kontor på Blegdamsvej.
- Jeg kender begge steder ret godt i dag, og jeg
synes, at mellemlederne og medarbejderne
har håndteret forandringerne med fusion og
hjemtagning rigtig flot. Det er faktisk lykkedes
at skabe et ligeværdigt samarbejde hele vejen
rundt, siger Marianne Hummel

Undervejs i processen har vi sagt farvel
til nogle af de gamle kolleger og goddag til
rigtig mange nye. Rigshospitalet er jo en kæmpestor arbejdsplads. Alene i Servicecentret er
vi 1.100 medarbejdere, så der er endnu lang vej
til, at vi får lært alle nye kolleger at kende, siger
funktionsleder Osman Coskum.

D

Det er blevet rigtig godt efter fusionen, selvom vi først var skeptiske. Vi er stolte af det,
vi kan og glade for at udveksle erfaringer med de
nye kolleger på Blegdamsvej. Ledelsen har fokus
på, at vi er kompetente og hele tiden dygtiggør
os. Det gør det spændende, siger Carina Ringkær, tillidsrepræsentant for rengøringspersonale
i Glostrup.

D

Jeg synes, at det har været dejligt at få lov
til at prøve noget nyt, at få nye chefer, nye
kolleger og nye mennesker omkring mig, siger
funktionsleder Zijad Sabic.

D

Det har været en længere proces at overgå
fra en ekstern virksomhed til at blive en
del af Rigshospitalet. Men spændende, fordi
jeg i dag kan få indflydelse på så meget både i
dagligdagen og i den proces, vi har med at bygge
en afdeling op med fælles værdier og mål, siger
funktionsleder Randi Wiingaard.

D

I dag arbejder vi alle sammen på Rigshos
pitalet. Vi har samme uniformer som alle
andre uanset, hvor vi er. Nu føler vi os som en
integreret del af den samme virksomhed, siger
funktionsleder Adem Pervan.
\\ Inge Estrup Foto: Büro Jantzen
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Årets uddannelsesklinik
Hvad gør de bedste bedst?
Valget af årets uddannelsesklinik baserer sig primært på de uddannelsessøgende lægers evalueringer af klinikken som uddannelsessted.
Hæmatologisk klinik er vinderen
Netop nu kigger man i klinikkerne i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser
(LUP), som medio marts netop er offentliggjort. Hvordan evaluerer patienterne vores
klinik, hvor går det godt, og hvor er der forbedringspotentialer? Samtidig foreligger også de
uddannelsessøgende lægers evalueringer. Og
hvordan har de oplevet deres uddannelseselement på en af hospitalets klinikker?
I lighed med tidligere år har de uddannelsessøgende læger i 2015 ved afslutningen
af deres uddannelseselement evalueret
klinikkernes uddannelsesindsats og deres
eget udbytte af opholdet. Opholdet vurderes
via 24 målepunker på en skala fra 1-9, hvor
9 er højest. Opgørelsen baserer sig på 381
evalueringer afgivet elektronisk via systemet
Evaluer.dk.
ÅRETS BEDSTE RESULTAT
Blandt de bedst evaluerede klinikker – flere
centre og klinikker klarer sig også i 2015
rigtigt flot - har direktionen valgt Hæmatologisk Klinik, Finsencentret, som har et ret stort
volumen med mange uddannelsessøgende
læger, til ”Årets uddannelsesklinik 2015”.
- Årets uddannelsesklinik er en anerkendelse
af den klinik, der ud fra en samlet vurdering
har opnået årets bedste resultat. Valget baserer sig primært på de uddannelsessøgende
lægers evalueringer af klinikken som uddannelsessted. Det fortæller chefkonsulent Anne
Mette Ellyton fra Direktionssekretariatet og
tilføjer:

Direktionen motiverer valget med, at Hæmatologisk klinik gennem flere år har leveret
en meget stabil uddannelsesindsats på et
forbilledligt højt niveau. Klinikken opnår højeste vurdering på otte målepunkter, herunder
klinikkens uddannelsesmiljø/-prioritering,
uddannelsesindsats, introduktion og vejledernes tilstedeværelse.
HVAD GØR DE BEDSTE BEDST?
- Uddannelse er bedst integreret i hverdagen
– og vagttid – hvor opgaver, der konfereres
bliver lærerige, både for yngre som ældre
kolleger; fra lægestuderende til professor.
Det siger uddannelsesansvarlig overlæge Ole
Weis Bjerrum fra Hæmatologisk klinik. Og han
supplerer:
- Respekt og samarbejde, tillid og tryghed
også på tværs af faggrupper samt klar opbakning fra ledelsen med allokering af tid på
arbejdsskemaer, uddelegering af opgaver og
engagement fra alle er afgørende for uddannelseskulturen. Andre nøgleord er bl.a. humor,
direkte supervision, personlig feedback på
rutineopgaver, og at man prioriterer planlægning af aktiviteter og samtaler.
Uddannelsesansvarlig koordinerende yngre
læge Maria Torp Larsen tilføjer:
- Ole Weis Bjerrum har gennem sine mange år
som uddannelsesansvarlig overlæge bidraget
væsentligt til det massive og vedholdende
høje uddannelsesniveau i klinikken. Hvert

element i uddannelsen fra introduktionen,
den daglige kontakt og supervision, undervisning og feedback er blevet gennemgået og
forsøges fortsat forbedret, så den enkelte uddannelsessøgende får mest ud af opholdet.
FORBILLEDLIGT HØJT NIVEAU
Også Sundhedsstyrelsens inspektorer har
ved deres seneste besøg bemærket klinikkens uddannelsesindsats. ”Hæmatologisk
klinik er gennemsyret af god uddannelseskultur. Det er en afdeling med ekstremt stor
opmærksomhed over for yngre lægers videre
uddannelse, visende sig ved en udbredt velvilje blandt speciallægerne til at rådgive og
vejlede i et trygt miljø”.
Hæderen blev overrakt på Videreuddannelsesudvalgets møde den 30. marts på
Rigshospitalet. På mødet holdt uddannelsesansvarlig overlæge Ole Weis Bjerrum og
uddannelsesansvarlig koordinerende yngre
læge Maria Torp Larsen fra Hæmatologisk
klinik et oplæg under overskriften ”Hvad gør
de bedste bedst?”.
På Intranet: Se de uddannelsessøgende
lægers evalueringer for 2015 på center- og
klinikniveau.
I systemet Evaluer.dk er det desuden muligt
at trække data fra evalueringerne fra andre
regioner og hospitaler, som det kan være
relevant at sammenligne sig med.

\\ Lisbeth Westergaard Foto: Büro Jantzen
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#MITRIGET

Gudrun Muff Saxild, sygeplejerske,
Thoraxanæstesiologisk Klinik, Hjertecentret
frumuffMænd i skyen #mitriget #ibyen

Camilla Kohrtz Jelstrup, sygeplejestuderende,
Intern Vikarservice
camillajelstrup#nattevagt #riget #baby #tryghed #lovemyjob

Eva Sommer, sygeplejerske, Anæstesi- og
Operationsklinikken, HovedOrtoCentret
meetsommer De andre fik øl, vi fik cola #teamrynkebyriget#mitriget#56k#teamrynkeby

Kamilla Sara Martinsen, sygeplejerske,
Hæmatologisk Klinik, Finsencentret
kmartinsen91 Må ikke gå glip af #kursmodfjernekyster #nurse #nurselife #mitriget ⛵Tak for
TV’et @annchristinelybye_

Line Noes Lydom, sygeplejerske, Urologisk
Klinik, Abdominalcentret
noeslydom Fordelen ved aftenvagter #mitriget
#udenfilter

Thomas Askvang, operationssygeplejerske,
Urologisk Klinik, Abdominalcentret
askvang #backtowork #mitriget

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

