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Småt
& godt
Tjek på uniformsetiketten
Fuld uniform eller ingen uniform. Reglen er enkel, alligevel smuttede
det for os, så det seneste IndenRigs udkom med et forsidefoto
med blandet påklædning. Vi beklager og takker for de mange
kommentarer.
Venlig hilsen redaktionen.

227.600

MÅNEDENS TAL

Den gennemsnitlige udgift pr. år, som
region og kommune har til en borger
med KOL og andre sygdomme. Kommunernes udgifter til ældre borgere er
større end hospitalernes, viser nye tal
fra regionen. Tallene skal bl.a. bruges til
at sætte mere fokus på forebyggelse.

MÅNEDENS CITAT

”Hvis vi vil være hele Danmarks
Rigshospital er det ikke tilstrække
ligt, at vi er de bedste til forskning
og den højt specialiserede behand
ling. Vi skal også være i front, når
det kommer til patienttilfredshed”.
Hospitalsdirektør Per Christiansen om den nye landsdækkende
undersøgelse af patientoplevelser (LUP), der blev offentliggjort
15.marts.
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MÅNEDENS LISTE FORSKNING I TAL
Oversigten over Rigshospitalets forskningsproduktion i 2016
er netop udkommet. Se mere på www.rigshospitalet.dk.

2.332
fremmedsprogede
tidsskriftartikler

106

ph.d. afhandlinger

6

doktordisputatser

3

patenter

MÅNEDENS FOTO
Tre forslag er nu valgt ud i projektkonkurrencen om at bygge
BørneRiget. Forslagene til det nye, innovative udviklingshospital
for børn, unge og familier er udstillet i Forhallen på Rigshospitalet,
Blegdamsvej. Den endelige vinder udpeges 23.august.
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Kvinder
med Hortons hovedpine
overses
Hortons hovedpine (klynge
hovedpine) anses typisk for en
mandehovedpine. Men kvinder
har de samme karakteristiske
symptomer og bliver oftere fejl
diagnosticeret, viser forskning
fra Dansk Hovedpinecenter
Typiske tegn på Hortons hovedpine hos kvinder
bør fremover tages mere bogstaveligt end hidtil
antaget. Den smertefulde hovedpine bliver ofte
anset for en mandesygdom. Men ny forskning fra
Dansk Hovedpinecenter på Rigshospitalet-Glostrup viser, at symptomer og sygdomsforløb
langt hen ad vejen er kønsneutrale og optræder
lige så karakteristisk hos kvinder. Det fortæller
læge og ph.d.-studerende Nunu Lund, som er
førsteforfatter til et nyt studie, der er blevet publiceret i det ansete tidsskrift Neurology.
-Vores fund er overraskende, fordi en række
tidligere studier har vist, at kvinders forløb er
mere diffust end for mændene. Men klyngehovedpinen optræder bemærkelsesværdigt ens,
siger Nunu Lund.
Ligesom mændene rapporterede kvinderne i
studiet om klassiske symptomer på Hortons
hovedpine som fx smerter omkring øjet, tåreflåd
og rastløshed. Dårlig søvn og alkohol var typiske
triggerfaktorer for begge køn, og der var ikke
forskel på smerteniveauet hos mændene og
kvinderne.
FORVEKSLES MED MIGRÆNE
Traditionelt har man anslået, at der var 6-7 gange
så mange mænd som kvinder med Hortons hovedpine. I undersøgelsen fra Dansk Hovedpinecenter var der kun dobbelt så mange mænd som
4

Hortons
hovedpine 
– kort fortalt
Hortons hovedpine, også kaldet klyngehovedpine, er en meget smertefuld og
relativt sjælden form for hovedpine, som
typisk debuterer i 20-40-års alderen.
Anfaldene består af voldsomme smerter/
jag bag og omkring det ene øje. Smerterne optræder som regel altid i samme side.
Nogle patienter vil opleve, at deres
hovedpineanfald kommer flere gange
dagligt i afgrænsede perioder, kaldet
klynger, af for eksempel 1-3 måneders
varighed. Der kan gå flere måneder eller
år, før hovedpinen kommer igen. Andre
patienter har en kronisk form for klyngehovedpine, der optræder året rundt.
Der findes forskellig slags medicin, der
kan forebygge anfald af Hortons hovedpine. Det mest almindelige præparat er
verapamil, der skal tages dagligt under
anfaldsperioden.

kvinder. En del kan forklares med, at Dansk Hovedpinecenter får henvist mange af de patienter,
som andre har svært ved at diagnosticere eller
hjælpe. Men ifølge Nunu Lund tyder resultaterne
på, at kvinderne er en overset gruppe.
-Kvinderne får oftere end mændene en forkert
diagnose i forløbet, og vores resultater tyder på,
at der er behov for at være mere opmærksom
på denne form for hovedpine hos kvinder, siger
Nunu Lund.
Studiet viste, at 61,1 procent af kvinderne
tidligere i forløbet var blevet fejldiagnosticeret
med fx migræne, mens tallet for mænd var 45,5
procent. Fire ud af ti af kvinderne fik først den
rette diagnose, da de blev henvist til Dansk
Hovedpinecenter. For mænd var det to ud af
ti, som først fik diagnosen, da de blev udredt i
Glostrup.
I studiet indgik 351 personer med veldiagnosticeret Hortons hovedpine, hvilket for denne sygdom er et stort studie. Resultaterne er baseret
på spørgeskemaer og efterfølgende, individuelle
interviews med alle patienter. Forfatterne til studiet er Nunu Lund, Mads Barløse, Anja Petersen,
Bryan Haddock og Rigmor Jensen.
\\ Jonas Gamrath Rasmussen
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UNGE MED
HJERNESKADE
FÅR MØDESTED
Med inspiration fra ”Kræftværket” mødes
unge med erhvervet hjerneskade nu for at
dele erfaringer og skabe nye kontakter

”Usynlige
unge” i fokus
Hver år får ca. 800 unge i Danmark en erhvervet hjerneska
de, f.eks. som følge af ulykke eller blodprop.
De seneste år har det været ekstra fokus på indsatsen i alle
regioner via bevillinger fra Sundhedsministeriet.

Det kan være ensomt at have en usynlig sygdom, som man kun deler med få jævnaldrende.
Derfor har projekt ” Styrket indsats for unge med
erhvervet hjerneskade”, Neurocentret, sammen
med Københavns Kommune åbnet et nyt tilbud,
”Unge Hjerner”. Her kan unge fra hele regionen
mødes og udveksle erfaringer to eftermiddage
om måneden.
- Vi startede med at invitere et panel på ti unge
til at fortælle om deres behov og ønsker. Det
var helt overvældende, hvor meget de havde på
hjerte – de både grinede og græd sammen, fortæller neuropsykolog Anne Norup, der sammen
med forløbskoordinator Stine Harbech er med til
at arrangere møderne.
Ud fra de unges forslag blev der lagt et program
med skiftevis faglige oplæg, erfaringsudveksling
og socialt samvær. Siden ”Unge Hjerner” åbnede
i januar på Københavns Kommunes rehabiliteringscenter i Brønshøj har de unge blandt andet
haft besøg af hjerneforsker Peter Lund Madsen.

vasketøj eller ringet til
lægen.

Projekt ”Styrket indsats for unge med hjerneskade” udløber ved
årets udgang efter en 4-årig indsats for at skabe øget viden og
bedre tilbud til unge med erhvervet hjerneskade.

Man kan høre mere om erfaringerne med projektet ved
Andre folk kan jo ikke se,
konferencen NeuroRehab 2017, der foregår i DGI byen
at man har en skade, og
d. 9.10.2017
der er ikke så meget viden
om det. Det kan være svært
Læs mere om projektet og konferencen
at have en hjerneskade samtidig
på www.styrketindsats.dk
med at man er i gang med at finde
ud af, hvad man skal i sit liv. Jeg er meget glad for, at tilbuddet eksisterer og håber
virkelig det fortsætter, fortæller Freja Pedersen.
Indtil videre fortsætter ”Unge Hjerner” i 2017
som et samarbejde mellem Københavns Kommune og projekt Styrket indsats.
”Unge Hjerner” bliver evalueret i slutningen 
af året.
\\ Christina Petersen

TRYGT FÆLLESSKAB
I løbet af et genoptræningsforløb møder de
fleste unge kun ældre patienter. Muligheden for
at møde andre unge med samme udfordringer
er en stor fordel ved ”Unge Hjerner”, fortæller
21-årige Freja Pedersen, der har været med til
alle arrangementerne.
- Det kan være ensomt, når man ikke kan tale
med nogen, der 100% forstår, hvordan man
har det og ved, hvordan det er. For eksempel
når humøret kan skifte meget hurtigt, eller der
pludselig kommer en hovedpine. I ”Unge Hjerner”
er jeg sammen med andre der ved, at små ting
godt kan være store, som når man får ordnet sit

Freja Pedersen er en
af de unge, der deltager
i det nye tilbud ”Unge
Hjerner”.
5

INDENRIGS april 2017

En cocktail
med 11.000 sugerør
Stamceller som lægemiddel mod hjertesvigt rykker
nærmere. Rigshospitalets forskere har revolutioneret
det tempo, stamcellerne kan dyrkes i
Glasset med den røde væske bliver rørt – ikke
rystet. Med i alt 11.000 sugerør inden i drejer
maskinen væsken rundt og rundt, inden den er
klar til servering.
Der er ikke tale om en eksotisk drink, men derimod en dyrkning af stamceller, der skal styrke
svage hjerter i professor Jens Kastrups forsøg
med at behandle patienter med kranspulsåresygdom, der har medført svær hjertesvigt.
Et hjerte ramt af kranspulsåresygdom er svækket muskelmæssigt – og det er netop meningen,
at stamcellerne skal hjælpe med at genopbygge
muskelkraften, så hjertet bedre kan pumpe
blodet rundt i kroppen.
Den røde cocktail indeholder efter endt dyrkning millioner af stamceller i sugerørene. De
vokser frem på en uge på plastikkets indervæg i
bioreaktoren, der er placeret i et sterilt rum med
konstant luftovertryk. Hele tiden blæses der
frisk luft ind i lokalet, som kun må entres i specialdragt, for at minimere antallet af bakterier i
luften, der kan forurene stamcelleproduktionen.
- Før i tiden tog det 6-8 uger at dyrke så mange
celler frem, og de kunne kun bruges på en
bestemt patient. Dér tog vi stamceller fra den
enkelte, dyrkede dem op og sprøjtede dem
tilbage. Men dels tog det lang tid, dels kunne
det gå galt. Hvis patienten eksempelvis var syg
og ikke kunne modtage cellerne, gik de tabt. De
kan ikke lagres, fortæller Jens Kastrup, leder af
Kardiologisk Stamcellecenter.
FORSØG MED HJERTEPATIENTER
Professoren er i øjeblikket i gang med både nationale og internationale forsøg, hvor stamceller
bruges i behandling af hjertesvigt.
- Vi troede først, at de injicerede stamceller blev
til nye hjertemuskler eller hjertekar i det svækkede område. Men det har vist sig, at de snarere
fungerer som små fabrikker, der danner en masse aktive stoffer, som stimulerer de celler, der er
der i forvejen, fortæller Jens Kastrup.
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Hvor man før i tiden tog celler fra patienten
selv, kan man nu bruge raske donorers celler til
behandlingen.
- Dyrkningen af cellerne starter med, at du
isolerer cellerne fra donoren, der enten giver
celler via fedtvæv fra maveområdet eller fra
knoglemarven. Typisk får du 50-200 milliliter,
som så centrifugeres, så du får adskilt cellerne.

Stadig har du en masse, hvor kun 1 ud af 1000
celler er en stamcelle, men til alt held vokser de
på plastikglassets vægge, mens de andre falder
til bunds, fortæller Jens Kastrup.
Derfra laves der portioner af 4-5 milliliter, som
hver indeholder i omegnen af 110 millioner stamceller – og altså i et tempo, hvor der løbende kan
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Professor Jens Kastrup er
i gang med at undersøge
effekten af stamcelle
behandling mod hjertesvigt.

produceres større mængder, som kan bruges på
alle patienter.
Den forbedring af tempo og bredere mulighed for
at bruge cocktailen er afgørende.
- Det kan aldrig blive til en reel behandling, hvis
det tager 6-8 uger at fremstille ét brugbart lægemiddel til den enkelte patient. Det skal være

nemt for en læge at ordinere og give behandlingen. Derfor er det vigtigt, at vi kan producere
ampuller med stamcellerne løbende, siger Jens
Kastrup.
SPRØJTES DIREKTE IND I HJERTET
Samme formiddag har professoren selv stået
ved operationsbordet og sprøjtet stamceller ind
i hjertet på en af de 81 hjertepatienter, der er med i forsøget.
Selve injektionen tager tre timer
fra patienten ligger på operationsbordet, til han er ude igen.
- Jeg går ind via lysken og så
op til hjertet med et kateter,
hvor vi danner et 3d-billede på
monitoren af selve hjertet. Der
udpeges her de områder, som
jeg vil behandle med stamceller.
Dernæst går jeg ind samme vej
med et kateter med en nål og
foretager selve indsprøjtningen – ca. 15 indsprøjtninger af
hver 0,3 milliliter, forklarer Jens
Kastrup.
Patienten er vågen under indgrebet og kan følge med undervejs,
mens stamcellerne lægges ind.

Med hjælp fra avanceret udstyr er
det nu muligt at dyrke stamceller
på kun en uge.

Altså måske. Fordi det netop er
et forsøg, kan der også være tale
om, at dagens patient har fået
indsprøjtet saltvand 15 forskellige steder i hjertet.
- Forsøget er såkaldt dobbeltblindet, og hverken patient
eller læge ved, hvem der får
stamceller og hvem, der ikke gør.
Først bagefter, når forsøget skal
evalueres, får vi det at vide, siger
Jens Kastrup.

HÅBER PÅ BEHANDLING OM FIRE ÅR
Laboratoriet producerer lige nu stamceller til
forsøg i Region Hovedstaden, men også i seks
europæiske lande fra Slovenien til Tyskland,
bruger de stamceller fra Rigshospitalet til forsøgsbehandling.
De foreløbige tilbagemeldinger er lovende.
- Det ser ud til, at der ikke er bivirkninger og at
stamcellerne har den effekt, vi håber på, nemlig
at hjertet pumper bedre og at patienten får det
bedre, siger Jens Kastrup, der har forsket i stamcellers effekt mod hjerteproblemer i 15 år.
Han tror på, at stamceller snart kan være en reel
behandlingsmulighed.
- Hvis alt går som det skal, så tror jeg på, at det
kan ske i løbet af fire-fem år, siger Jens Kastrup.
\\ Mikkel Andreas Beck
		
Foto: Justin Hummerston og Büro Jantzen

Fakta
Kranspulsåresygdom er skyld i
40 pct. af alle dødsfald i EU.
Blandt andet derfor har Innovations
fonden netop støttet Jens Kastrups
forskning med 25 millioner kroner.
Lige nu er 81 patienter med hjer
teproblemer forsøgspersoner i et
fase-2 forskningsprojekt på Rigs
hospitalet, mens patienter fra seks
EU-lande deltager i et andet forsøg
med stamceller fra Kardiologisk
Stamcellecenter.
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RIGET RUNDT
HOVEDORTOCENTRET

Rygning under graviditeten
svækker barnets synsnerve
Børn har svagere forbindelse mellem nethinden og hjer
nen, når deres mor har røget under graviditeten. Det viser
ny forskning fra Rigshospitalet, Sjællands Universitetshos
pital og Københavns Universitet. I alt 1323 danske børn
i 11-12 års alderen blev undersøgt. Vævsmassen i syns
nerven var 5% mindre, når forskerne sammenlignede børn
af mødre, der røg med børn af mødre, der ikke røg under
graviditeten. Andre faktorer som fx barnets fødselsvægt
påvirkede ikke synsnerven. Studiet er offentliggjort i tids
skriftet JAMA Ophtalmology.

JULIANE MARIE CENTRET

Metoden ”Guidet Egen-Beslutning”
videreudvikles som digitalt værktøj
I et samarbejde mellem Rigshospitalet og Sundhed.dk skal værktøjet
“Guidet Egen-Beslutning” (GEB) videreudvikles til et digitalt værktøj,
der kan hjælpe børn og unge med kroniske eller langvarige sygdomme. GEB er en empowerment-metode, der blandt andet hjælper børn,
unge og deres forældre med at bygge bro mellem liv og sygdom hos
børn og unge. Metoden består blandt andet af en række refleksionsark, som patienten udfylder inden samtalen, og som bruges både før
og under samtalen med læge eller sygeplejerske. Sundhedsstyrelsen
støtter projektet med en bevilling på 2,4 mio. kr.

FINSENCENTRET

Børn som pårørende
Mange alvorligt syge forældre spørger læger og sygeplejersker til råds om, hvad de skal fortælle deres børn om
sygdommen, hvornår de skal sige noget og hvordan de
skal håndtere børnenes reaktioner. En ny guide fra Finsencentret kan klæde dig bedre på til at besvare spørgsmålene. Vejledningen bygger på den nyeste forskning om børn
og sorg, og giver konkrete redskaber og ideer til, hvordan
man som læge eller sygeplejerske kan tale med og rådgive forældrene.

SERVICECENTRET

Her må du parkere

Vejledningen ligger i VIP og hedder ”Børn som pårørende”.

Der er kamp om parkeringspladserne på Rigshospitalet Blegdamsvej, og det kan være svært at få overblik over, hvor der er
patientparkering, hvad der er offentlig vej og hvor personalet må
holde. Et nyt parkeringskort gør det nemmere at få overblikket.
Her er patientparkering, personaleparkering og offentlig vej markeret med forskellige farver. Samtidig er der indført
Parkering
to parkeringszoner til korttidsparkering,
hvor man
Der er begrænset parkering på Rigshospitalet
kan holde i 2-3 timer uden
parkeringstilladelse.
Blegdamsvejs
område.

Rigshospitalet – Blegdamsvej
74-78

Ta

Kortet ligger på hjemmesiden og i XMedia. Det kan
også findes på intranettet under ”Find vej”.
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Parkeringspladser i terræn
Parkeringspladserne ved opgang 2 og opgang 86
og ud mod Blegdamsvej mellem hovedindgangen
og Juliane Maries Vej er forbeholdt patienter med
parkeringsbillet.
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Parkeringsregler
I tidsrummet 6.30-14.45 på hverdage er det kun ambulante patienter med én-dags parkeringsbillet, der
kan parkere på Rigshospitalet Blegdamsvejs område.
Alle andre henvises til parkering på offentlig vej.

Parkering på offentlig vej
Blegdamsvej, Juliane Maries Vej, Frederik V’s Vej
og Edel Sauntes Allé er alle offentlige veje, hvor
Københavns Kommunes parkeringsregler gælder.

Marts 2017
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ABDOMINALCENTRET

Nyt partnerskab om
diabetesbehandling
Rigshospitalet har indgået partnerskabsaftale med Steno
Diabetes Center Copenhagen, der sætter rammen for
et tættere samarbejde og for fælles udviklingsinitiativer
inden for både behandling, forskning og forebyggelse af
diabetes.
Et af initiativerne er at effektivisere komplekse behandlingsforløb til patienter med diabetisk nyresygdom. En
patientgruppe, der i dag typisk har mange kontakter på
regionens hospitaler. Overlæge Thomas Almdal, Medicinsk
Endokrinologisk Klinik, skal koordinere samarbejdet med
Steno Diabetes Center Copenhagen, i foreløbig tre år.
Se mere om aftalen på intranettet
> Abdominalcentret

HJERTECENTRET

Ros til sene åbningstider
”Jeg synes det er super rart, at man kan få en tid til kontrol,
der passer ind i ens hverdag. Håber denne ordning fortsætter
mange år frem”.
Patientkommentaren er tydelig i en evaluering af et nyt tiltag
med udvidede åbningstider i Hjerteambulatoriet: Patienterne
er rigtig glade for at få mulighed for at komme i ambulatoriet
mellem kl 15 og 19 en dag om ugen. Især arbejdssøgende
og studerende sætter pris på tilbuddet. De vurderer, at det
er lettere at passe studie og arbejde, der er kortere ventetid,
og det er lettere at finde en parkeringsplads. 178 patienter
deltog i evalueringen, der kan rekvireres hos afdelingslæge
Jørn Carlsen eller afdelingssygeplejerske Camilla Steemann
Rudolph.
Tilbuddet blev indført i december 2015 og retter sig mod
udvalgte patientgrupper.

DIAGNOSTISK CENTER

Prestigefyldt posterpris til
Patologien
NEUROCENTRET

Pårørende til smertepatienter
i fokus
Kan en familieorienteret tilgang til behandlingsforløbet hjælpe
patienter med kroniske smerter, så de kan nedsætte deres
brug af morfinpræparater? Det skal et nyt sygeplejeforskningsprojekt i Neuroanæstesiologisk Klinik undersøge med støtte
fra en bevilling fra Novo Nordisk Fonden. Projektet skal skabe
ny viden om, hvordan pårørende til patienter med kroniske,
nonmaligne smerter kan og vil inddrages, og hvilken betydning
det har for behandlingsforløbet.

Et samarbejde om hoved-hals diagnostik har fået fornem anerkendelse: Ved den årlige kongres i det amerikanske og canadiske
selskab for patologi (USCAP) gik prisen for bedste poster indenfor hoved hals-området for første gang til et ikke-nordamerikansk
arbejde.
Katalin Kiss, Linea Cecilie Melchior og Tina Klitmøller Agander fra
Patologiafdelingen står bag posteren i samarbejde med kollegaer
fra blandt andet Øre-næse-halskirurgisk Klinik. Deres poster
viser, hvordan gen-mutationsanalyse af cytologisk materiale
fra spytkirteltumorer kan biddrage til præcisionsdiagnostik og
behandling. USCAPs årlige kongres er en af de største patologikongresser i verden med ca. 5000 deltagere fra hele verden.

- Det handler om at flytte fokus fra helbredelse til at leve et så
normalt liv som muligt, selv med en kronisk smertetilstand. Og
her er det vigtigt at se på hele familien som helhed, fortæller
postdoc Carrinna Hansen.
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MEDICIN OG REGISTRERING FYLDER
Hverdagen med Sundhedsplat
formen byder på mere skærm
tid for nogle, mens fordele ved
de nye muligheder begynder
at fylde hos andre af de fem
fortællere, vi følger i serien ”SP
Indefra”
Se alle de nye interviews på
intranettet > søg på SP Indefra

SYGEPLEJERSKE LOUISE TRUE
BØRNEUNGEKLINIKKENS
AMBUL ATORIUM
Jeg kan ikke sige, hverken at det går godt, eller
at det går rigtig dårligt. Noget af det glider fint,
og vi har efterhånden lært at navigere i systemet
og er blevet gode til det, men der er stadig mange udfordringer.
Der er langt mere skærmtid end tidligere. Langt
mere skærmtid end nogen havde forestillet sig.

LÆGE EMMA POSSFELDT-MØLLER
KIRURGISK GASTROENTEROLOGISK
KLINIK OG TRAUMECENTRET
Før jul så vi en del fremskridt og jeg var så tæt
på positiv som man kan være, når man er startet
med at være skeptisk. Men nu er stemningen
præger af opgivelse og bekymring over, hvordan vi skal få hverdagen til at fungere med et
system, der modarbejder os. Det bliver ved med
at kræve meget tid, der er ting, der ikke fungerer,
og der er stadig opgaver, vi ikke kan løse. Jeg
havde håbet og troet, at vi var nået længere.
Medicinmodulet og FMK fungerer ikke. Det er
tidskrævende og indimellem går det helt i stå.

LÆGESEKRETÆR SIMONE JENSEN
HÆMATOLOGISK KLINIK
Jeg synes, det går rigtig fint. Vi har de samme
generelle problemer som andre, men alle er
blevet dygtigere: Vi kommer længere ind i systemet, vi rykker hurtigere på arbejdslisterne og vi
kan nå mere.
Kodning er stadig det problem, der fylder mest
for os. Vi har haft travlt med at gennemgå alle
indlæggelser efter Sundhedsplatformen for
at se, om vi har kodet rigtigt og fået de rigtige
takster på.
Kodning af forløb er også en stor udfordring. Det
sker tit, at der bliver oprettet ekstra forløb på
patienten i forbindelse med overgange fra en
del af klinikken til en anden, selv om det ikke er
meningen.
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SYGEPLEJERSKE STINA POSBORG
NEUROLOGISK KLINIK, SENGEAFSNIT
I dagligdagen er SP ikke mere tidskrævende for
plejepersonalet end de gamle systemer, men vi
kan se, at det kræver mere tid af lægerne.

KLINIKCHEF JAN BONDE
INTENSIV TERAPIKLINIK

FMK er det helt store problem, især for lægerne
men også for plejepersonalet.

Jeg kan desværre ikke fortælle den historie, jeg
gerne ville – vi er ikke på omgangshøjde.

Den største forbedring er, at vi har fået et samlet overblik over patienten. Det er let at se ”hvad
kan den her patient, hvad er planen” og se de
seneste notater og resultater.

Årsagerne er mangfoldige; SP er ikke et intuitivt
system, overskueligheden er ikke optimal, nogle
arbejdsgange er besværlige og endelig er der er
store bekymringer vedrørende medicinmodulet.

STATUS PÅ

Problemer og
planer med FMK
Hvorfor giver medicinering og brug af FMK stadig så store udfordringer?
Transitionschef Marianne From fra Sundhedsplatformen giver nogle af
svarene
Problemer med brugen af Fælles Medicin Kort (FMK) og sam
spillet mellem FMK og Sundhedsplatformen (SP) har fyldt,
lige siden Herlev-Gentofte Hospital gik på i maj sidste år.
Mange fejl er blevet rettet, men klinikere oplever stadig pro
blemer og forsinkelser ved bl.a. overgange mellem afdelinger
og hospitaler, udskrivelser, pausering og dispensering.
Transitionschef Marianne From fra Sundhedsplatformen står
i spidsen for arbejdet med at løse problemerne.

Hvorfor er der stadig problemer med FMK og medicinering?
FMK har haft stor bevågenhed i hele SPs levetid. Vi har rettet
mange fejl og arbejdet målrettet på at forbedre hastigheden.
Det har stadig meget høj prioritet for os.
FMK indgår i rigtig mange forskellige arbejdsgange og bruges
på mange forskellige måder – det betyder, at der kan opstå
mange fejl og misforståelser.
Når vi kommer på besøg og følger klinikere, ser vi generelt,
at selve FMK-workflowet fungerer eller har få fejl. De fejl, kli
nikerne typisk oplever med FMK, sker når der er fejl i brugen
eller opsætningen af de administrative workflows.
Med SP er de administrative og kliniske arbejdsgange langt
mere integreret end tidligere, så fx en fejl i den administrati
ve del af overflytningen af en patient kan give fejl i medicin
overførslen og gøre det svært at udskrive en patient.

Hvorfor ændrer I ikke workflows hvis det er så let at lave fejl?
Lige netop med de administrative arbejdsgange har vi lagt
mange hard-stops ind. Det kan også være forstyrrende og
irriterende for klinikerne, så det er en balance.
Der er nogle worksflows, vi allerede er i gang med at justere,
blandt andet et forløb, hvor klinikeren ser en grøn boks med
et ”godkendt” tegn, selv om arbejdsgangen ikke er afsluttet.
Vi har lige lanceret en ny læringsportal, som gør det lettere at

tilgå og overskue vejledninger og tipsheets. Det håber vi vil
gøre det lettere, så man bedre kan finde det, man har brug for
i situationen via links direkte fra SP.

Pausering af medicin er svært – hvad skyldes det?
Epic er et amerikansk system, og den største forskel mellem
amerikanske og danske forhold er på medicinområdet. I USA
håndteres medicin i langt højere grad gennem hospitalsapo
teker og ikke på afsnittene, og pau
sering foretages i forbindelse med
dispensering af medicinen og ikke
i forbindelse med ordinationen,
som vi gør. Det betyder, at nogle
af de ændringer, som vi kunne
Vejledninger, quick-guides, øvehæfte
ønske omkring pausering, kræver
til træning for læger og meget mere er
ændring i den helt grundlæggende
samlet på intranettet under
funktionalitet, som betyder noget
Sundhedsplatformen > support
for alle de hospitaler, der bruger
> hjælp til brug af FMK.
Epic. Det har vi ikke en tidshori
sont for. I stedet prøver vi at bygge
broer, så den nuværende løsning
bliver mere klinikervenlig.

Hjælp til
brug af FMK

Se hele interviewet med Marianne
From på intranettet > nyheder.

Bedre hjælp
når du er på SP
Via linket ”dashboards” i Sundheds
platformen kan læger, sygeplejersker
og sekretærer nu få direkte adgang
til en læringsportal, der samler tip
sheets og vejledninger. Portalen
udbygges i løbet af de kommende
måneder.
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FUSIONEN 2 år efter
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Sammensmeltningen af Glostrup og Rigshospitalet
er overordnet set gået godt, men der er stadig
problemer, der skal løses, siger medarbejderne

- Hvor kommer min arbejdsplads til at ligge? Hvem
bliver min chef? Hvordan bliver arbejdsgangene? Sker
der meget? Sker der overhovedet noget som helst?
Spørgsmålene omkring fusionen for to år siden var
mange. Derfor spurgte medarbejderbladet fem med
arbejdere om fusionstankerne i forsommeren 2015
– IndenRigs har nu genbesøgt de fem for at høre,
hvordan de synes, det er gået.
\\ Mikkel Andreas Beck

EN AF MANGE FUSIONER
For Lone Qvistgaard, der er sekretariatsleder i Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme i Glostup,
var fusionen kun en af flere.
- 1. januar 2016 blev alle regionens reumatologiske
afdelinger lagt sammen under ét, så vi har en vis erfaring inden for fusioner, må man sige. Men det er nu
gået supergodt. Vi har været gode til at få fastlagt arbejdsgange og koordineret tingene. Vi holdt med det
samme nogle workshops, hvor vi fik de ting på plads,
og det har været en stor hjælp siger Lone Qvistgaard.

- Fusionen er ikke fysisk gennemført.
Vi har stadig to epilepsiklinikker, to demensklinikker og to skleroseklinikker.
Det skyldes, at de kvadratmetermæssige muligheder ikke har været til stede
endnu. Men jeg har en forventning om,
at det snart er på plads, siger Allan
Andersen.
- Præcis hvad der sker, ved vi helt endnu, men der vil blive gode faciliteter på
begge matrikler og en større logisk sammenhæng for patienter og personale,
siger klinikchefen, der roser medarbejderne for deres professionelle og rolige
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Hvad har været den største udfordring?
- Det har været kulturforskellene. Glostrup Hospital
er et landsbyhospital, hvor det føles som om, alle
kender alle. Rigshospitalet er enormt stort. Vi fra
Glostrup synes typisk, at der er lidt rodet og uoverskueligt på Blegdamsvej. Men i min klinik føler vi os ét
med HovedOrtoCentret på tværs af matriklerne, selv
om vi ikke har følelsen med hele Rigshospitalet, siger
Lone Qvistgaard.

MANGE BOLDE I LUFTEN
Neurologisk Klinik var en af de klinikker,
der fusionerede på tværs af matrikler,
og klinikchef Allan Andersen har stadig
udfordringer på den bekostning. Han
nævner besparelser, øgede patientrettigheder og Sundhedsplatformen som
faktorer, der har kompliceret fusionen.

D
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indstilling til det ubekendte, selv om
især tiden siden november har været
udfordrende for den sociale kapital.
- Vores fokus har det sidste trekvart
år har været på at forberede og
implementere Sundhedsplatformen.
Normalt ville man nok ikke sætte så
mange store projekter i gang samtidig.
Nu tre måneder efter starten på SP
kan vi heldigvis igen se på de ting, vi
mangler i fusionen, mens vi venter på,
at SP bliver bygget færdig, siger Allan
Andersen.
- Derudover skal en del af vores
klinik flytte på grund af byggeriet af
Børneriget, så der er også en genhusningsproblemstilling oven i. Jeg synes,
at vi har haft vældig god opbakning fra
de ansatte, selv om den geografiske
placering har været usikker, siger Allan
Andersen.

T

TO MATRIKLER PÅ GODT OG ONDT
Nina Høgdal, der er forskningsfysioterapeut med
base på Blegdamsvej, oplever fusionen som
stadig værende i gang.
- Vi er godt på vej og er netop ved at få etableret
videokonferenceudstyr, og det glæder vi os til.
Vi i forsknings- og udviklingsdelen har fået lavet
en fælles strategi, men der er stadig et stykke
vej, og så fik vi jo lige en Sundhedsplatform ind
fra højre, der har taget noget fokus, siger Nina
Høgdal.

LÆNGERE TIL LEDELSEN
Sygeplejerske Pernille Nyvang
Mørkvig fra øjenambulatoriet
på Glostrup havde ikke de
store forventninger – der var
hverken lagt op til nye kolleger,
eller arbejdsgange, for hende
var navneskiftet umiddelbart
den største forandring.
Og arbejdsmæssigt er der ikke
den store forskel, siger Pernille
Nyvang Mørkvig.
- Men der har været nogle forringelser for Glostrups medarbejdere. Vi har mistet retten til
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- Det er svært for ledelsen at give et svar på,
fordi det også afhænger af politik. Ledelsen gør,
hvad den kan, men politik er udfordrende at
navigere i, konstaterer Troels Edsen.
Også lønforskellen mellem de to tidligere hospitaler er stadig en udfordring.
- Der er taget hul på diskussionerne, men det
er slet ikke afklaret endnu. Vi arbejder tæt
sammen med ledelsen om det, men det er ikke
noget, man kan løse det med et snuptag, siger
Troels Edsen.
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medarbejderfysioterapi, for det
havde de ikke på Blegdamsvej,
siger sygeplejersken.
Hun har – som Troels Edsen –
også en følelse af, at fusionen
har betydet noget i forhold til
ledelsen.
- Det er blevet mere langsommeligt, mere besværligt at
komme igennem med forslag
til ændringer. Det er som om,
at der er kommet længere til
ledelsen, siger Pernille Nyvang
Mørkvig.

D
AL

- Vi er stadig to matrikler på godt og ondt, og vi
kender ikke hinandens dagligdag fuldt ud. Men
det går i den rigtige retning, selv om vi ikke er begyndt på fælles forsknings- eller udviklingsprojekter endnu. Vi skal lige have fundet det rigtige,
men det er jeg sådan set ikke i tvivl om, at vi gør,
siger Nina Høgdal

Hvad har været den største udfordring?
- At ledelsen har føltes lidt længere væk, fordi
den havde to matrikler at forholde sig til. Der
har også været nogle politiske ting, der har
gjort, at man har skullet diskutere ting som
for eksempel størrelsen på intensiv på de to
hospitaler, som er bestemt udefra. Så tænker
man som medarbejder ’ Hvad skal der ske med
intensiv?’, siger Troels Edsen.

VA

- Overordnet set går det rigtigt godt. Det har
tidligere spillet lidt ind, at folkene fra Glostrup
har følt sig behandlet som en lillebror, men når
jeg holder møde med tillidsrepræsentanter
fra Glostrup, så er der ikke noget lillebror/
storebror-forhold. Vi er blevet ét center, vores
udfordringer er fælles, og vi er afhængige af
hinanden, siger Troels Edsen.

EDSEN

NY

- Den er manet i jorden i hvert fald på plejesiden. Nogle af speciallægerne vandrer lidt frem
og tilbage, men ellers er man der, hvor man blev
ansat, siger Troels Edsen, der generelt ser på
processen med positive øjne.

LS

P ER N I L L E

POLITIK ER SVÆRT AT HÅNDTERE
Troels Edsen er anæstesisygeplejerske og
tillidsrepræsentant i Neuroanæstesiologisk Klinik. Tilbage i 2015 var han og kollegerne blandt
andet bekymret for om, man ville blive rykket
rundt på tværs af afdelingerne.

E
RO
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FØRST
MENNESKE,
SÅ PROFES
SIONEL

Tæt på
en kollega

Socialsygeplejerske Jane Bach
koordinerer indsatsen til socialt
udsatte og særligt psykiske
sårbare patienter

- Patienterne kan være alt fra mennesker i misbrugsbehandling, folk, der bøvler med alkohol,
psykisk syge. Udsatte unge, hvor der pludselig
er kommet en graviditet oven i uden, at der er
tale om misbrug. Mange har ingen bolig, nogle et
liv, hvor tingene er ved at falde fra hinanden.
- Hvis man har mange udfordringer i sit liv, mangler bopæl, er misbruger … der kan være mange
ting, der gør det svært at modtage en behandling, som de fleste andre kan modtage.
-Det er nok ikke politisk korrekt at sige det, men
nogle mennesker skal have positiv særbehandling. Hvis behandlingen skal lykkes, så er det
bare sådan. Det er ikke nok at kigge på sygdommen, du skal kigge på hele personen. For eksempel en hjemløs, der har brækket begge ben, kan
du ikke udskrive til gaden.
- For nylig havde jeg en patient med et brandsår.
Der var gået ild i hans lejlighed, og den var et
stort sodarrangement. For at en sådan patient
skal få udbytte af sin behandling, er det vigtigt at
kontakte kommunen og få dem på banen, så han
kan få omsorgsophold, få lejligheden sat i stand,
at han kan få pleje og omsorg efter udskrivelsen
og få tilknyttet en støtte/kontaktperson, så han
ikke kommer hjem til ingenting.
- Nogle dage har jeg måske én-to patienter,
andre fem-seks. En patient kan tage flere timer,
de skal først på besøg på flere klinikker, først
røntgen, så blodprøve, så samtale med læge. Ind
i mellem skal de følges tæt rundt i huset og også
ud af huset.
- Jeg havde en sag forleden, hvor jeg tog med
patienten hjem og fik arrangeret låsesmed - hun
havde mistet sine nøgler og kunne ikke klare
den selv. Så har jeg friheden til at sige ’jeg følger
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med dig, og så får vi det her ordnet’. Jeg kan gøre
nogle lidt andre ting, end man ellers kan som
sygeplejerske på en afdeling.

Jane Bach er en af Rigshospitalets to socialsygeplejersker og hjælper særligt udsatte patienter i et
tæt samarbejde med personalet på de forskellige
afdelinger på Rigshospitalet.

- Jeg er privilegeret, fordi jeg har tid til og mulighed for at finde ud af, hvordan patientens verden
ser ud. Primært forsøger jeg at prioritere de ting,
der fylder hos patienten.
- Nogle gange kan det være svært overhovedet
at få dem på hospitalet. Vi arbejder tæt sammen
med væresteder, Kirkens Korshær, Røde Kors,
kommuner og de andre socialsygeplejersker i
Region H.
- Vi kan heller ikke gøre en forskel uden personalet i afdelingerne – alt foregår i samarbejde med
dem. Personalet her på stedet er rigtigt gode til
at strække elastikken og finde løsninger, der ikke
kommer fra den almindelige kasse.
- Vi havde en patient, der rodede i andre patienters ting og gik på opdagelse i hele afdelingen. Hygiejnen var heller ikke helt i top, men
personalet satte lidt ekstra ressourcer på hende
og gav hende enestue. Personalet er gode til at
tænke kreativt i svære situationer. Det gjorde, at
patienten kunne modtage sin behandling
- Det lyder måske lidt floskelagtigt, men jeg er
ret fordomsfri og prøver at møde folk i øjenhøjde.
At give dem plads og lade dem fortælle og så
oprigtigt interessere mig for det, de fortæller.
Det kommer man langt med. Først menneske, så
professionel. Mødet med det andet menneske
er vigtigt for mig.

- Jeg har været sygeplejerske i 30 år. Arbejdet
på skadestue, intensiv, med brystkræftramte.
Jeg stod et sted for 12 år siden, hvor jeg selv
blev dybt og inderligt ramt familiemæssigt, uden
at jeg vil gå i detaljer. Der kan ske noget i livet,
man ikke har kontrol over, alle kan være sårbare.
Jeg gjorde op med mig selv, at nu ville jeg noget
andet. Jeg spurgte mig selv, hvad der havde
givet mig den største arbejdsglæde, og det var
arbejdet med det psykosociale.
- Nogle af skæbnerne bliver siddende - selvfølgelig er der nogle, der kryber længere ind under
huden end andre. Alt andet ville være mærkeligt.
Jeg tager dem med mig, men det er ikke noget,
der tynger mig.
- Når man har givet et patientforløb videre til andre myndigheder, kan den godt poppe op: ”Hvordan mon det går nu?”. Jeg følger ofte telefonisk
op, og det kan være utroligt tilfredsstillende at
have et af de opkald, hvor man kan høre, det er
gået fremad. Jeg vil gerne have, at det går dem
alle sammen godt, men sådan er virkeligheden
bare ikke.
\\ Mikkel Andreas Beck Foto: Büro Jantzen
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Et livsværk
flytter ind
Kunstmaleren Erik
Jørgensen donerer
600 af sine værker
til Rigshospitalet

Geometriske figurer, mønstre og blador
namentik i lysende farver – især de røde,
turkise og violette – fylder snart væggene
i venteværelser og mødelokaler. Og inden
længe også rigtig mange andre steder
rundt om på Rigshospitalet.
Kunstmaleren Erik Jørgensen har foræret
600 af sine værker til Rigshospitalet.
Mere end 250 store malerier er allerede
blevet transporteret hertil og snart følger
resten med.
Erik Jørgensen er en frisk mand på 87. Han
har malet næsten hele sit liv, debuterede
i 1959 og er stadig aktiv. Det er derfor
noget af en samling, han i dag har oparbej
det. IndenRigs mødtes med ham for at fin
de ud af, hvad der ligger bag donationen.
- Jeg vil gerne, at der er nogen, der får
fornøjelse af min billeder i stedet for, at
de står i atelieret eller kælderen. Det er
en glæde at kunne glæde andre. Og kunst
skal jo bruges, siger Erik Jørgensen.

- Når det lige er Rigshospitalet, jeg forærer
dem til, er det nok fordi, at jeg er født
her, min kone og min søn ligeså. Og da jeg
for nylig var her igen, syntes jeg, at der
ligesom trængte til noget friskt på væg
gene. Jeg er overbevist om at kunstnerisk
udsmykning på mange måder inspirerer
og medvirker til at gøre både ophold og
ansættelse på hospitalet mere oplevel
sesrigt.
KUNSTEN KOMMER UD
Rigshospitalet modtager omkring 600
af Erik Jørgensens værker - malerier,
serigrafier og relieffer. Når alle værker er i
hus vurderes hvilke af billederne, der skal
hænges op i fællesarealer på Blegdams
vej og i Glostrup, hvorefter der kommer en
proces, hvor billederne bydes ud til alle
interesserede klinikker til adspredelse og
inspiration for patienter, besøgende og
ansatte.

\\ Inge Estrup

Bag lærredet
Erik Jørgensen er født 1929, han
bor i dag i Glostrup
Han er autodidakt og har udstillet
på blandt andet Charlottenborgs
Forårs- og Efterårsudstillinger;
Den Flexible; Nikolaj; Nordjyllands
Kunstmuseum. Kotka i Finland og
Anthropos Gallery i London.
På hjemmesiden
http://erik.ingmar.dk kan du se et
udsnit af Erik Jørgensens seneste
malerier.

- Man skal ikke lede efter et facit
- bare se på billederne og tolke
dem, som man vil, for kunst kan
åbne øjnene siger Erik Jørgensen grinende om billederne, der
er præget af c irkler, romber og
eviggyldige symboler i legende,
livsglade farver.
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Historien
bag...

Skulpturer, navne og messingskilte
hvisker små historier i både Glostrup og
på Blegdamsvej. IndenRigs lytter og for
tæller videre i de kommende numre.
Denne gang om de antikke senge
gavle på Blegdamsvej.

Sengegavle med
sponsorkroner
Heller ikke i fortidens Danmark var det billigt at drive hospital.
Heldigvis nød de syge glæde af velvillige donationer, der fik
stor opmærksomhed

Det var en sorgens dag i 1798, da Ole Dalsgaard døde – men heldigvis var ikke alt af det
onde. Den ærværdige etatsråd havde nemlig
gjort Det Kongelige Frederiks Hospital – Rigshospitalets forløber - til sin universalarving.
Han efterlod ikke mindre end 20.000 rigsdaler,
og den ligestillingsbevidste mand lod bekende, at pengene ’bestandig’ skulle sikre:
- Syge 4 af hvert Kiøn frie Kuur og Pleie,
som det lyder på den guldbemalede, sorte
sengegavl, der hænger som
en af flere udenfor de store
auditorier på Rigshospitalet,
Blegdamsvej.
Donationernes størrelse
og donorernes navne blev
nemlig fremhævet på patienternes senge, så de syge, der
modtog gratis behandling,
vidste, hvem de skulle sende
en venlig tanke.

talet i slutningen af 1800-tallet på den gavmilde kong Frederiks hospital. De fattige borgere
og deres børn skulle ikke betale, men måtte
omvendt vente på, at en seng stod ledig.
Det samme gjaldt for tjenestefolk, der måtte
betale 9 Mark – halvanden rigsdaler – per uge
for ophold, fremgår det af Anne Løkkes bog
’Patienternes Rigshospital’ fra 2007.

Til afeværdige
veltiente
opvartnings
og vaagekoner
samt under
betientes enker
den summa
1600 rbd

De mange gavle på væggene
bevidner datidens velvillighed – og udspecificerer helt
ned til skillingen, hvorvidt det er vågekoner
eller en bestemt stue, der skal nyde godt af
donationen.

DYRT AT LIGGE PÅ HOSPITAL
Det var en bekostelig affære at ligge på hospi-

Betalte man 12,5 mark fik
man direkte adgang til en
seng, mens andre og bedrestillede borgere måtte betale
henholdsvis 18 mark og hele
21, hvis de ville have enestue.
Til gengæld fik de så også den
bedste mad, mens de andre
måtte nøjes med mere ordinær
kost.

Til sammenligning var ugelønnen for en faglært håndværkersvend cirka 12,5 mark i
slutningen af det 18. århundrede. I 1797 udgjorde gratisterne
totredjedele af hospitalets 2130 patienter, og
de var altså delvist finansieret af mæcener,
hvis navne stadig kan læses med guldskrift nu på hospitalets vægge.
\\ Mikkel Andreas Beck
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