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Småt
& godt
MÅNEDENS FOTOS
TUNGT UDSTYR
To magneter på 4.000 kg hver
ankom 23. juni, som led i udvidelsen med nye acceleratorer til
strålebehandling af kræft. Den
samlede leverance til den nye
MR-accelerator var i alt 30 ton.

Foto: Jens Peter Bangsgaard

74.567

MÅNEDENS TAL

Så mange anale samlejer indgik i det
internationale Partner-studie, som nu
har slået fast, at hiv-positive i behandling ikke kan smitte. Forskningen blev
koordineret af Rigshospitalets Centre
of Excellence for Health, Immunity and
Infections (CHIP).
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MÅNEDENS CITAT

- De børn er ganske
unikke. Det kan være
en diagnose, vi aldrig har
set i Danmark før.
Overlæge Hanne Hove, Center for Sjældne Sygdomme,
i omtale af TV2 serien ”De sjældne danskere”, der følger
børn med sjældne sygdomme.
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MÅNEDENS LISTE
STØRSTE BEHANDLINGSOMRÅDER PÅ RIGSHOSPITALET
MÅLT I SENGEDAGE

18 %
14 %
14 %
6%
6%

MÅLT I FREMMØDE

Kræft eller mistanke om kræft

Sygdomme i nervesystemet

Kredsløbssygdomme

Sygdomme i fordøjelsesorganer

Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv

14 %
14 %
11 %
5%
5%

Kræft eller mistanke om kræft

Sygdomme i øje og øjenomgivelser samt øre

Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv

Sygdomme i nervesystemet

Sygdomme i urin- og kønsorganer

Kilde: Årsopgørelse 2017
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Årets spareplan udfordrer driften, men
prioriterer nye og bedre rammer.
Hospitalsdirektør Per Christiansen
forventer, at afskedigelser især kan ske
ved naturlig afgang og interne rokader

HVORFOR SKAL VI SPARE IGEN, NÅR VI
HØRER, AT DER BLIVER GIVET FLERE
PENGE TIL SUNDHEDSSEKTOREN?
Selv om der samlet set tilføres midler, er der
brug for at spare på driften, fordi vi skal omprioritere ressourcer både i regionen og her på
Rigshospitalet. Vi har større udgifter til medicin,
vi investerer i nye bygninger, som medfører større udgifter til for eksempel rengøring og logistik,
og der er endelig planer om renovering af nogle
af de gamle bygninger i Centralkomplekset på
Blegdamsvej.
KAN VI BLIVE VED MED AT SPARE, UDEN
DET GÅR UD OVER PATIENTERNE?
Jeg kan godt forstå, at nogle medarbejdere
oplever, at nu kan der simpelthen ikke finde flere
nedskæringer sted. Øvelsen bliver sværere og
sværere.
Når jeg kigger på de besparelsesforslag, centrene har meldt ind, er de fleste forslag ikke så
politisk kontroversielle i år. Vi forsøger blandt
andet at begrænse besparelserne gennem
strukturelle ændringer som sammenlægning af
to centre, fusion af to klinikker og sammenlægning af to stabsafdelinger, som giver besparelser
på ledelse og administration. Vi arbejder også
med billigere indkøb og drift, for eksempel på
hjælpemiddelområdet, og for at øge salget af
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ydelser som reagenser. Men på
nogle af de områder, som ikke er
vores kerneydelse, eller hvor der
ikke er evidens for de tilbud vi har,
kan patienterne komme til at mærke, at der sker justeringer.
I det store billede ærgrer jeg mig
også over, at der ikke er frigjort flere
penge til forskning og til nye behandlingsformer.
HVORDAN KOMMER MEDARBEJDERNE TIL
AT MÆRKE BESPARELSERNE?
På nogle afsnit vil der blive færre ansatte. I budgetforslaget er der lagt op til, at cirka 204 årsværk nedlægges. Samtidig tilføres 135-140 nye
årsværk. Ud af de 65-70 årsværk, der nedlægges, forventer jeg, at langt de fleste reduktioner
klares ved naturlig afgang.
Derudover forsøger vi flere steder at optimere
arbejdstilrettelæggelsen.
HVORDAN SIKRER VI AT AMBITION OG
MOTIVATION KAN FASTHOLDES, NÅR VI
HVERT ÅR SKAL SPARE?
Vores fornemmeste opgave er at kæmpe for
at styrke Rigshospitalet som hele Danmarks
højtspecialiserede hospital. Det er til gavn for
patienter i hele landet, at Danmark har et fagligt-

og forskningsmæssigt flagskib. Den ambition
skal vi holde fast i – uanset presset på økonomi
og ressourcer.
Og der er trods alt også lyspunkter: For første
gang i mange år skal vi ikke både beskære, lægge
om OG behandle flere patienter: Aktivitetskravet
på 2% er væk, blandt andet takket være den
kraftige kritik fra Rigshospitalets klinikledelser.
Det giver mulighed for mere intelligente omlægninger. Mange klinikker arbejder med at omlægge
forløb fra stationære indlæggelser til dagindlæggelser eller ambulante forløb, og med at skære
ned på antallet af kontroller, hvor det giver værdi
for patienten.
Samtidig får vi mulighed for at løse nogle af
vores opgaver i nye og bedre rammer indenfor
de nærmeste år: Sterilcentralen løfter kvaliteten
og sikrer, at nogle af de tunge løft og ubehagelige
opgaver vi er vant til, overtages af maskiner. Vi
flytter ind i Nordfløjen, hvor mange medarbej-
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dere vil opleve bedre arbejdsforhold, og der er
udsigt til flere tiltrængte renoveringer.
Og selv om vilkårene er svære, indfører vi løbende nye tilbud og behandlinger til gavn for patienterne, som for eksempel helgenom-diagnostik,
der blandt andet hjælper børn med sjældne
sygdomme, og den nye øgede brug af trombektomi, som sikrer, at mange apopleksipatienter
får betydeligt færre skader end tidligere.
Det er klart, at også denne besparelse kan
mærkes og påvirker energien i huset. Og der er
afsnit, som vil opleve, at være en ansat mindre,
men samlet har vi et bedre tilbud til patienterne.
Og for flere personalegrupper og områder er der
tale om en løbende vækst.
HVOR SER DU RIGSHOSPITALET STÅR OM
TRE ÅR?
Fagligt står vi fortsat stærkt, blandt andet grundet vores engagerede og dygtige medarbejdere,

og er fortsat i en god position til at drive de
specialiserede opgaver, der kun skal være
en eller meget få af i landet.
Der er dyrere, men bedre medicin, der er
nye fysis ke rammer på vej, der vil give
bedre behandlinger, mange steder bliver
der let tere arbejdsgange og dermed mere
tid til den enkelte patient.
Jeg forventer også, vi har haft held med
at fork lare politikerne, at der ikke kun er
brug for at udvikle sundhedsvæsenet via ny
nærhedsfinansiering i det brede sundhedsvæsen. Også de højt specialiserede områder er i vækst, og det skal på sigt matches
med ressourcetilførslen, så vi fortsat
kan være helt i front og give borgerne de
bedste tilbud.

Nyt budget
på vej
24. august
Spareforslag sendes til Regionsrådet
25. september
Anden behandling af budgetforslaget
i Regionsrådet
Følg med i budgetprocessen på
intranettet.

\\ Christina Petersen og Mikkel Andreas Beck
Foto: Büro Jantzen
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Fremtidens lægesekretær kan
spille en endnu større rolle ved at
hjælpe patienterne godt igennem
deres forløb, mener de ledende
lægesekretærer.

Lægesekretærer klar
til fremtidens opgaver
Lægesekretærernes opgaver har ændret sig efter indførslen af
Sundhedsplatformen. Men Rigshospitalet har fortsat brug for
lægesekretærernes særlige sundhedsadministrative kompe
tencer. Derfor er de ledende lægesekretærer gået sammen om
et inspirationskatalog, som beskriver de opgaver, som læge
sekretærer kan og vil bidrage til at løse - nu og i fremtiden
Når en henvisning modtages, er lægesekretæren
nøglepersonen, som hurtigt sætter et effektivt forløb i gang og spotter, om der er særlige
praktiske behov, der skal tages højde for. Læge
sekretæren byder velkommen, når patienten
kommer og er med til at give overblik over, hvad
der skal ske på hospitalet. Når projekter rulles
ud og administrative opgaver skal løftes, træder
lægesekretæren til og gør det lettere for de
øvrige sundhedsfaglige at fokusere på deres
kerneopgaver.
Sådan lyder nogle af de mange input, de ledende
lægesekretærer på Rigshospitalet har til fremtidens rolle for lægesekretærerne.
Ledende lægesekretær Vivian Sundstein fortæller:
- Vi kan se, at der er brug for os, og at der er rigtig
mange nye opgaver, vi kan byde ind på. Derfor
har vi i kredsen af ledende lægesekretærer
skrevet et inspirationskatalog, som viser de
opgaver, lægesekretærerne kan løfte i de mange
6

forskellige funktioner vi har: I ambulatorier, sengeafsnit, administration og så videre. Vi håber,
det kan være med til at skabe en god dialog med
ledelser og kolleger her på hospitalet. Samtidig
kan kataloget fungere som et input til den nye
lægesekretæruddannelse, der er ved at blive
ændret, så den løftes til bachelorniveau.
KAN AFLASTE MED SP
Den direkte kommunikation med patienterne
gennem MinSP er et af de områder, inspirationskataloget peger på:
- Lægesekretærerne kan svare på en del af
henvendelserne, og sørge for, at de øvrige
sendes videre til de rette personer, siger Vivian
Sundstein.
Dokumentation i SP er et andet område, hvor der
er flere muligheder for at lægesekretærerne kan
bidrage i klinikkerne:
- Det er meget forskelligt, hvordan de enkelte
klinikker bruger lægesekretærerne til de opgaver
i dag. Vi kan se, at der er opgaver, hvor vi virkelig

kan aflaste lægerne mere, for eksempel registrering, hvor vi kan hjælpe med at forebygge fejl,
siger Vivian Sundstein.
ØNSKER STÆRKERE DIALOG
Det nye inspirationskatalog præsenteres på det
årlige lægesekretærsymposium 11. september. De ledende lægesekretærer håber, at det
derudover vil blive brugt som afsæt for gode
diskussioner både i ledelsesgrupperne på tværs
af hospitalet og i de enkelte klinikker:
- Vi har tradition for at være ”den stille gruppe”,
men nu vil vi gerne vise, at vi er her, vi vil og vi
kan. Vores gruppe er ofte er den ”lim”, der binder
hverdagen sammen. Vi vil gerne i endnu højere
grad være med i drøftelserne om, hvordan vi
skaber de bedste patientforløb og de mest effektive arbejdsgange her på hospitalet, og sidst
men ikke mindst vil vi være med til at sikre at
personaleressourcerne udnyttes bedst muligt,
siger Vivian Sundstein.
\\ Christina Petersen Arkivfoto: Büro Jantzen
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Sprogtræning hjælper små
børn med læbe-ganespalte
ABC. Det danske alfabet indeholder 20 konsonanter, og de er
vanskelige for børn med læbe-ganespalte. Unikt nyt studie viser, at
målrettet træning af konsonanterne kan styrke børnenes sprog
Mamama, bababa, dadada. Alle børn pludrer,
men ikke alle kan koble pludrestavelserne til ord.
Især hos børn med læbe-ganespalte kan udtalen
og ordforrådet volde problemer og give alvorlige
talevanskeligheder, når de bliver ældre.

heder, har man ikke vidst, hvad man kunne gøre
for at påvirke eller forhindre det. Nu har vi måske
fundet en metode til at bygge bro mellem lydene
og ordene, og på den måde give børnene et
større ordforråd, fortæller forskeren bag studiet,
audiologopæd Line Dahl Jørgensen.

Derfor har man i Rigshospitalets Læbe-ganespaltecenter i Hellerup undersøgt, om en
FORÆLDRESAMARBEJDE OG - INDSATS ER
målrettet sproglig indsats i samarbejde med
AFGØRENDE
forældrene
Line Dahl Jørgensen er til daglig i tæt
kan have
dialog med forældre og er i forbindelse
en effekt.
med projektet blevet bekræftet i, at
Og meget
forældrene spiller en afgørende
tyder på, at
rolle for børnenes sproglige
det gør en
udvikling:
forskel:
- Vi udvalgte i samarbejde
• Studiet er det første af sin art i verden.
- Børnenes
med forældrene cirka 10
Formålet var at måle, om træning
ganespalte
målord om ugen og skiftede
af forældre i sprogstøttestrategier
påvirker
løbende ud, efterhånden børkunne have kort- og langtidseffekt på
hvilke ord
nene lærte ordet. Ordene blev
børn med læbe-ganespaltes anven
og lyde, de
udvalgt, så de startede med
delse af konsonanter og ordforråd.
kan sige.
en konsonant som børnene
• I alt deltog 55 børn mellem 1,5 – 2 år
Selvom
endnu ikke brugte, og foræli projektet, heraf fik 14 børn træ
man i en vis
drene skulle så bruge ordene
ning med deres forældre i 12 uger
grad kan
aktivt derhjemme og udtale
(interventionen), mens 14 andre børn
forudsige
konsonanten meget tydeligt,
udgjorde en matchet kontrolgruppe og
hvilke børn,
for eksempel SSSSut, FFFFar.
ikke modtog træning.
der vil få
Vi kunne se, at arbejdet med
• I Danmark bliver ca. 130 børn om året
større talede udvalgte ord gjorde en
født med læbe- og/eller ganespalte;
vanskeligforskel, børnene fik både flere
rundt regnet 1/3 med ganespalte, 1/3

Om sprog
støttestudiet

ord og flere forskellige konsonanter, fortæller
Line Dahl Jørgensen, og forsætter:
- Det er muligt at udvikle børnenes ordforråd
og give dem flere konsonantlyde i forbindelse
med arbejdet med sprogstøttestrategierne, men
meget tyder på, at det skal holdes ved lige ved
en løbende indsats fra forældrenes side.
POSITIV MEN KORTVARIG EFFEKT
Studiet viste, at børnenes sprog blev forbedret
ved træningen, men effekten aftog igen efter
træningen i forbindelse med projektet var
ophørt.
- Børnenes trænede målord via relevante sprogstøtteværktøjer med deres forældre i 12 uger
som en del af projektet. Men et halvt år efter
kunne vi i målingerne se, at kontrolgruppen af
børn, der ikke havde trænet med sprogstøttestrategier, stort set havde indhentet den udvikling, der sås hos børnene i interventionsgruppen
på kort sigt, siger Line Dahl Jørgensen.
Hun håber derfor at kunne lave nye målinger og
udvide forskningsarbejdet endnu mere, for at
afklare om børnenes sproglige kompetencer kan
fastholdes og udvikles med en længere og mere
vedvarende træning.
\\ Katrine Norborg
Foto: Büro Jantzen

med læbespalte og 1/3 med kombine
ret spalte
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er maden ikke mere
indbydende?
Sygeplejerske Sara Bak Rykær og kostkonsulent Marianne
Willumsen diskuterer myter og meninger om patientmaden
Patientmaden er et emne, som mange har holdninger til: Hvorfor er maden beige, hvad blev der
af superkost, og hvorfor er der ikke mere grønt
på menuen?
IndenRigs bad sygeplejerske Sara Bak Rykjær,
Onkologisk Klinik samle de spørgsmål, hun og
kollegerne på sengeafsnit 5044 har til patientmaden, og inviterede kostkonsulent Marianne
Willumsen fra Centralkøkkenet til at svare.
SARA: Frokosten er det måltid, jeg bedst kan li’
at servere, der er små retter og noget at vælge
imellem. Men aftensmaden halter, der mangler
det grønne og de små portioner – hvorfor?
MARIANNE: Vi hører mange, der efterlyser mere
grønt, men det er vigtigt at patienter spiser
energi- og proteinrigt, derfor er der ikke så meget
grønt i sygehuskosten. Tidligere lavede vi to
retter til aften, men det gav for stort madspild.
For øjeblikket måler vi, hvor meget mad, der
kommer retur for at se, om vi kan gøre mere for
at mindske madspildet.
SARA: Hvorfor blev tilbuddet om ”superkost”
lukket? (her kunne patienterne bestille frisklavet
mad ud fra et menukort, red.)
MARIANNE: Dels blev det ikke brugt rigtigt: Diætisterne kom ikke ind over bestillingerne, som de
skulle, så portionerne gik ikke til de patienter, de
var tiltænkt. Og dels skulle vi spare, og så var det
for dyrt.
SARA: På Herlev og Hvidovre kan alle patienter
selv bestille mad fra et menukort. Har man talt
om det her?
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MARIANNE: Det kræver meget rent logistisk,
blandt andet elevatorkapacitet, og rammerne
er ikke til det, så der er ikke planer om det her.
Men når vi flytter ind i Nordfløjen, håber vi, at vi
kan afprøve andre måder at servere maden på:
Måske med måltidsværter, der aflaster plejepersonalet, måske med en mellemmåltidsvogn,
der kan køres rundt, så det er lettere at nøde
patienterne.
SARA: Det ville være godt og helt sikkert gi’
noget, det har vi ikke tid til at gøre. Plakaten
med mellemmåltider har dog gjort meget, så
mellemmåltiderne er blevet mere synlige. Til
gengæld er menuen forvirrende, patienterne tror
for eksempel, at den mad som står på vegetarmenuen kommer op i afsnittet, men det gør det
jo kun, når vi bestiller det.
MENU TIL MANGE ALDERSGRUPPER
Når Sara serverer aftensmad, undrer hun og
kollegerne sig ind i mellem over, at maden er
”ensfarvet”.
SARA: Hvis der er kartofler, kartoffelmos og en
gryderet i samme farve, taler vi om, at der er beige tema. Det er ærgerligt, for det betyder meget,
hvordan maden ser ud?
MARIANNE: Jeg er helt enig i, at det er er vigtigt,
og nogle gange sker der en svipser. Inden for det
seneste halve år har vi ansat en kvalitetsudviklingskok, som kigger på alle retterne, så der er
sket justeringer.
SARA: Der er mange af de ældre, som er tilfredse
med maden, men de unge kvinder undrer sig, når
de for eksempel får en skibberlabskovs. Det er

ikke en ret, de selv serverer. Og hvis de er indlagt
længe, når de at få retterne flere gange?
MARIANNE: Det er svært at ramme 1070 indlagte patienters ønsker, derfor er vi i gang med en
runde interviews med mange af klinikkerne for
at få feedback på, om vi har den rigtige mad på
menuen. I juni skiftede vi også fra et to-ugers
rul til et fire ugers rul, hvor vi veksler mellem 18
forskellige retter og varierer tilbehøret. Men der
er altid mulighed for at bestille fra menuerne
med blød kost eller unge-kost.
SARA: Jeg vidste ikke, at der var noget som hed
unge-kost?
MARIANNE: Jeg ved ikke om I kan se det i bestillingssystemet, men det kan ses på intra, og vi
kan justere, hvis I har brug for det.
FOKUS PÅ MADSPILD
En af vejene til endnu bedre mad er at reducere
madspild, så der bliver penge til et større udvalg
af råvarer. Det kan Sara godt forstå:
SARA: Det kan være svært at bestille den rigtige
mængde mad. Vi deler buffet med et afsnit fra
en anden afdeling, der har patienter som har andre behov end vores, og står man med aftenbuffeten, er der nogen gange for meget mad.
MARIANNE: Førhen var det kun muligt at bestille
meget af patientmaden i 5, 10, 15 eller 20 portioner. Nu prøver vi at gøre det muligt at bestille
helt præcise mængder for at se, om det kan
reducere madspildet. Er det i øvrigt en fast person hos jer, der serverer igennem hele måltidet?
Det gør en forskel både for værtsskabet og for
fornemmelsen af, hvor meget der er brug for?
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Det er vigtigt, at der er fokus på, at maden
på buffeten anrettes, så det ser lækkert og
indbydende ud.
SARA: Det svinger lidt, om der er en fast person, men jeg kan godt se, at det er en god ide.
Når jeg serverer, savner jeg indimellem små
skåle, så for eksempel en makrelsalat ikke
står i en stor, sort beholder. Er det muligt?
MARIANNE: Det lyder som en god ide. Vi er lidt
låst af, at alt service skal passe til opvaskemaskinerobotten, men hvis det giver værdi for
patienterne, kunne I prøve med nogle skåle, I
selv kan vaske af.
SARA: Maden betyder meget for mange af
vores patienter, så det må vi overveje.
IndenRigs takker af – og Sara og Marianne
aftaler, at Marianne snart kommer forbi og
fortæller hele afsnittet mere om, hvordan de
får mest muligt ud af køkkenets tilbud.
\\ Christina Petersen Foto: Büro Jantzen

Aktuelle tiltag for
bedre patientmad
• Interviews med kliniske afdelinger giver
input til madplanlægningen
• Udvidet menu i 4-ugers rul frem for 2 uger
• Måling af affald for at få viden, der kan bru
ges til at mindske madspild
• Nyansat kvalitetsudviklingskok
• Flere økologiske varer – køkkenet har nu
Sølvmærket i økologi

Serviceaftale til alle
sengeafsnit
Indbydende patientmad er
både et mål og en udfordring
for sygeplejerske Sara Bak
Rykær og kostkonsulent
Marianne Willumsen.

Får jeres afsnit det bedst mulige ud af køk
kenets tilbud? Passer udvalget til afsnittets
patienter, eller er der brug for nye kostfaglige
tiltag? Det skal drøftes i interviews mellem
Centralkøkkenet og hver enkelt sengeafsnit på
Blegdamsvej i løbet af 2018. Resultatet bliver
en serviceaftale, som beskriver aftalerne mel
lem afsnittet og Enhed for Mad og Drikke.
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RIGET RUNDT
HJERTECENTRET
SERVICECENTRET

Ny café åbner i opgang 4
I slutningen af august står Espresso House klar med kaffe,
te, kolde drikke, kager, salater og sandwiches. Ansatte får
15 % i medarbejderrabat på menukortet.
- Vi har i dag en kaffecykel, som er en stor succes. Men
hvor hurtigt vi end træder i pedalerne, kan den ikke følge
med efterspørgslen efter friskbrygget kaffe. Derfor glæder
vi os til at kunne supplere vores løsning med en rigtig
Espresso House kaffebar, siger Lars Buhl, souschef i
Servicecentret.
Kaffecyklen flytter ned i opgang 3, når den nye cafe åbner.

Flot pris for effektiv
affaldssortering
Anæstesisygeplejerske Anne Rømer, Thoraxanæstesiologisk Klinik, har modtaget prisen for bedste poster
ved ”World Congress of Nurse Anesthetists”, der blev
afholdt i Budapest i juni.
Posteren ”We take waste to our heart” vandt prisen
“Best Practice innovation Poster Award”.
Anne Rømer modtog prisen på vegne af en gruppe af
anæstesisygeplejersker og operationssygeplejersker,
der alle har arbejdet med affaldshåndtering i afdelingen i samarbejde med miljøkoordinator Hans Emil Suhr
Andersen. Anerkendelsen for det store arbejde med
at affaldssortere kommer i forlængelse af Regionens
miljøpris 2017 for sortering af affald.

ABDOMINALCENTRET OG
FINSENCENTRET

Her er centerledelsen for
det kommende nye center
1. januar 2019 fusionerer Abdominalcentret og Finsencentret. Ledelsen i det nye store center bliver Christian
Worm som centerdirektør og Mette Rosendal Darmer som
centerchefsygeplejerske. I løbet af efteråret bliver centerstaben for det nye center udpeget, og navnet på det nye
center skal besluttes.
Nuværende centerchefsygeplejerske i Abdominalcentret
Lone Koch har ikke interessetilkendegivet i forhold til
stillingen som centerchefsygeplejerske i det fusionerede
center, og hun har i stedet sagt ja tak til en stilling som
implementeringschef for overgangen til den nye
sterilcentral.
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JULIANE MARIE CENTRET

Dokumentarserie om sjældne
diagnoser
Center for Sjældne Sygdomme i Juliane Marie Centret medvirker i august i en dokumentarserie på TV2 om børn og unge
med sjældne sygdomme, som går i behandling i Juliane Marie
Centret.
I programmerne møder du blandt andet den 10-årige Piet,
som har en sygdom så sjælden, at læger over hele verden ikke
har kunnet stille en diagnose. Andrea på 12, hvis stofskiftesygdom er så alvorlig, at hun skal have behandling hver uge for
at overleve. Og Bastian på otte, hvis Cruzon-syndrom gør, at
han skal igennem utallige kranieoperationer. Men på trods af
et liv ind og ud af hospitalet, og en hverdag med mange udfordringer, er Piet, Andrea og Bastian gode til at få det bedste ud
af livet sammen med deres familier.
1. del blev vist på TV2 tirsdag den 14. august kl. 20 og del 2 og
3 de kommende uger.
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HOVEDORTOCENTRET

Gigtpatienter kan trappe ned i
medicin
NEUROCENTRET

Klinik for Rygmarvsskader
får ny ledende oversyge
plejerske
René Richard tiltræder pr. 1. september stillingen som
ledende oversygeplejerske i Klinik for Rygmarvsskader.
René kender på forhånd både Neurocentret og rehabiliteringsområdet fra sin stilling som afdelingssygeplejerske i
Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering / Traumatisk Hjerneskade.
Klinik for Rygmarvsskader behandler og genoptræner
patienter med rygmarvsskader fra hele Østdanmark.
Klinikken ligger i Hornbæk og har derudover et ambulatorie
på Rigshospitalet, Glostrup.

Forsøg med nye retningslinjer for biologisk behandling af
patienter med leddegigt i Videncenter for Reumatologi og
Rygsygdomme har vist, at mange af patienterne, hvor sygdommen er helt i ro, kan nøjes med mindre medicin uden at
det påvirker deres sygdom:
- Det er rigtig positivt, at mange leddegigt patienter kan reducere deres brug af biologisk medicin uden, at det er forbundet
med øget risiko for knogleødelæggelse eller forværring af
sygdomsaktivitet, siger Cecilie Heegaard Brahe, som er læge
og hovedforsker bag projektet.
62 procent af patienterne i projektet kunne mindske deres
medicinbrug, og 16 procent kunne helt stoppe med deres
biologiske behandling.

DIAGNOSTISK CENTER

Helgenomanalyser af høj international
standard på rekordtid
Genomisk Medicin har fået anerkendelse af, at afdelingen udfører sine
helgenomanalyser på yderst kompetent vis, og at alle internationalt
anerkendte krav er opfyldt. Det er sket med akkrediteringen af akkrediteringsorganet DANAK.
3 dage og 18 timer. På så kort
tid kan Genomisk Medicin i dag
levere en helgenomanalyse med et
fuldstændigt billede af kroppens
3 milliarder basepar og et bud på
de steder på genomet, hvor der er
sket en mutation, så genetikerne
efterfølgende kan hjælpe patienterne med en præcis diagnose.
- Vi er allerede de hurtigste i Danmark til at foretage helgenomanalyser, men også på verdensplan er
det meget hurtigt. Og nu har vi så
også fået et internationalt anerkendt stempel for den type undersøgelser.
Det er jeg meget tilfreds med. Der er rigtig mange patienter og pårørende,
der har behov for at få foretaget helgenomanalyser, så de hurtigt kan få en
langt mere præcis diagnose og slippe for at blive trukket gennem flere år
med prøver og analyser for at finde ud af, hvad der er galt, siger professor
og klinikchef Finn Cilius Nielsen.
11
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Patienten er min
forskningspartner
Et langt liv med gigt giver værdifuld erfaring og indsigt, som hverken læger, sygeplejersker
eller forskere helt kan sætte sig ind i – eller sætte ord på. Gigtforsker Bente Appel Esbensen
har taget konsekvensen og inddrager patienter som forskningspartnere i alle sine projekter
Det hele startede med en tur til Bristol for 5 år
siden. Dengang vidste sygeplejerske og forskningsleder Bente Appel Esbensen fra Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme ikke
meget om patientinddragelse, og hvilken betydning det skulle få for hendes arbejde fremover,
men det fik mødet med en professor fra England
vendt op og ned på.
– Da jeg mødte professor Sarah Hewlett første
gang, troede jeg, at jeg var gået forkert. For til
mødet på reumatologisk afdeling i Bristol sad
der jo patienter iblandt os, fortæller Bente Appel
Esbensen.
– Først senere gik det op for mig, at det var
en del af hele pakken. At hvis du som forsker
virkelig vil have noget ud af at arbejde med
patientinddragelse, så skal du også tage skridtet
fuldt ud og have patienterne med hele vejen –
som ligeværdige partnere fra start til slut i et
forskningsprojekt.
GIGTPATIENT OG FORSKNINGSPARTNER
Turen til England blev et vendepunkt for Bente
Appel Esbensen. Det blev også starten på et nyt
bekendtskab med hendes første forskningspartner med ’gigtpatient’ på cv’et, Kim Vilbæk

Jensen. En mand uden doktorgrad eller sundhedsfaglig baggrund, men med et hav af viden
om at leve med kronisk sygdom.
– Kim og jeg fik kontakt til hinanden gennem
Gigtforeningen, hvor hans navn var det første,
der blev nævnt, da jeg spurgte efter en mulig
forskningspartner til et nyt projekt om mænd og
gigt. Og det møde har jeg haft stor gavn af lige siden, ligesom jeg har af de øvrige patienter, vi har
med som forskningspartnere i vores projekter,
siger Bente Appel Esbensen.
Kim Vilbæk Jensen er førtidspensionist og
arbejder som frivillig underviser i Gigtforeningen.
Nu er hans navn indimellem at finde på forfatterlisten, når Bente Appel Esbensen udgiver en
videnskabelig artikel.
– Jeg blev hurtigt nysgerrig på, hvad min rolle i
det her skulle være. I starten tænkte jeg, at det
bare var lidt hjælp på sidelinjen, men det gik
hurtigt op for mig, at min rolle er større end det.
At jeg er med til at forme og skærpe relevansen af projekterne og sætte de rigtige ord på
informationsmaterialerne. Jeg deltager på lige
fod i analysearbejdet, og får løbende det hele til
gennemlæsning for at give feedback på udkast.
Måske fordi jeg ved, hvad andre patienter som
mig ville tænke, hvis de fik en besked fra lægen

eller sygeplejersken, eller blev forelagt ny forskning, fortæller Kim Vilbæk Jensen og fortsætter:
- Jeg har lært en masse om, hvad det vil sige
at forske og skrive videnskabelige artikler, en
verden, som Bente har introduceret mig for. Og
selvom jeg bliver stolt over at se mit navn på
forfatterlisten, så er det ikke derfor, jeg bruger
kræfter på det. Jeg er med, fordi jeg har 30 års
erfaring med gigt, og jeg ved, hvad det vil sige at
have ondt af gigt og gå igennem et helt liv med
tilbagevendende symptomer og behandling.
Hvis det kan bruges til noget positivt og komme
andre gigtpatienter til gavn, er jeg glad, siger Kim
Vilbæk Jensen.
GIGTFORSKNING HÆDRET AF PATIENTER
Bente Appel Esbensens forskningsprojekter
handler ofte om at håndtere livet med kronisk
sygdom, og om at skabe meningsfulde tilbud
til patienterne og indrette sundhedsvæsnet
smartere. Hun har været med til at indføre åbne
ambulatorier med stor succes, og fået en gruppe
patienter med leddegigt op af sofaen med aktiverende sms-beskeder. Andre forskningsprojekter har haft fokus på mænds erfaringer med at
leve med gigt og fysisk aktivitet. Et af de værktøjer, som viste sig mest brugbart,
var at følge patienternes råd om at
spørge til mændenes synspunkter i
stedet for deres følelser.
Bente Appel Esbensen modtog i
maj 2018 Gigtforeningens Mobilepris for sin forskning og indsats
for at aktivere kronisk syge og for
at inddrage patienter fuldt ud i sine
projekter – også på styregruppeniveau.
\\ Jesper Sloth Møller
Foto: Büro Jantzen

Gigtpatient Kim Vilbæk Jensen er
blevet forskningspartner for gigt
forsker Bente Appel Esbensen. Han
er involveret i alle dele af forskningsprojekterne.
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Lyt til de
nye podcasts
Find dem på rigshospitalet.dk
under Onkologisk Klinik –
Undersøgelse og behandling
– Podcast: Patient
fortællinger.

PODCAST
til kræftpatienter
Eksistentielle samtaler bliver ekstra vigtige, når
døden banker på døren. Nye podcasts skal hjælpe
kræftpatienter og pårørende til at tale om palliation,
valg og livskvalitet
For patienter kan det være svært at tale med de
nærmeste pårørende om de valg, der skal tages
ved alvorlig sygdom: Hvordan går livet videre,
når omstændighederne ændrer sig voldsomt?
Hvordan tager man stilling til behandling og
bivirkninger? Hvilke valg passer med det liv, man
gerne vil leve?

bliver afmystificeret. Og det bliver
tydeligt, hvor vigtigt det er at
finde frem til, hvad der er livskvalitet for den enkelte – fordi
det kan hjælpe til at komme
overens med de valg og fravalg,
der følger med sygdommen.

Inspiration
til patientinddragelse

- Vi vil gerne give patienterne et nyt tilbud, som
måske gør det mere overkommeligt og kan give
inspiration, når de hjemme hos sig selv. Vi ved, at
patienterne synes store mængder skriftligt materiale er overvældende, og ved konsultationer
på hospitalet er det ikke altid let at nå omkring
de svære emner, når der også er fokus på selve
behandlingen, fortæller projektchef Katrina Pitt
Winther fra Finsencentret.

beslutningsstøtteværktøjer.
Projektets
løsninger
bygger på
Er du interesseret i mere inspiration
observatitil patientinddragelse og organisa
oner
af 30
tionsudvikling? Så kom til ”Patien
samtaler
og
tinddragelsesdag – Menneske i
VALG ER VIGTIGE
input fra ca.
systemet” den 12. september
Klinikchef Ulrik Lassen, professor
40 patienter og
kl. 12.30 – 17. Tilmelding via
og overlæge på Onkologisk Klinik,
pårørende, der
kursusportalen.
siger:
har deltaget i inter- Det er vigtigt, at vores patienter kender
views og workshops
til de valg og muligheder, de har, og at vi kender
undervejs i projektet. Her
til det, de ønsker. Ambitionen i Onkologisk Klinik
kom det blandt andet frem, at man som familie
er, at følsomme samtaler om prognose, håb og
kan have rigtig svært ved at tale om de eksistenlivskvalitet sker tidligt, så patienterne kan nå at
tielle tanker og bekymringer, som opstår ved
indstille sig på den tid, de har tilbage og indrette
alvorlig sygdom.
deres liv efter egne ønsker og med værdighed.
Det har vi ikke altid været gode nok til at fortælle
Projektet har kørt som pilotprojekt på afsnittet
patienterne om tidligere.
for patienter med lungekræft. Resultaterne skal
nu bredes ud både i Onkologisk Klinisk og i reDen næste podcast har fokus på netværk og
sten af Finsencentret, ligesom andre afdelinger
familie og inden længe udkommer en om eksinaturligvis er velkomne til at gøre brug af dem.
stentielle overvejelser.

I den første af de tre nye podcasts fortæller to
patienter og en læge om, hvordan det opleves
at have en livstruende kræftsygdom. Begrebet
palliation, som betyder lindrende behandling,

Podcastene er udviklet som en del af projektet
”Gode beslutningsforløb for lungekræftpatienter
og deres pårørende”, som er støttet økonomisk
af Sundhedsstyrelsens pulje til udvikling af

For at hjælpe patienter og pårørende med at få
taget vigtige, svære samtaler med hinanden,
har Onkologisk Klinik produceret tre podcasts
til patienter. Podcasten, som er en lydfil på
internettet, kan patienter og pårørende lytte til
derhjemme og bruge som afsæt for at tale om
de svære emner.

\\ Line Gade og Christina Petersen
Illustration: Colourbox
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Tæt på
en kollega
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63-årige Charlotte Blix er leder af BørneUngeProgrammet og Ungdomsmedicinsk
Videnscenter. Hun imponeres og inspireres
dagligt over og af, hvad syge børn, unge og
deres familier kan.

- Ingen andre jobs
i verden kan være
lige så interessante
Charlotte Blix er leder af BørneUnge
Programmet og Ungdomsmedicinsk
Videnscenter på Rigshospitalet. Efter
mere end 30 år med børnesundhed som
omdrejningspunkt imponeres hun stadig
af syge børn, unge og deres familier
- Jeg er uddannet sygeplejerske i 1977 og vidste
tidligt, at jeg ville arbejde med børn. Jeg kom dog
først på en børneafdeling her på Rigshospitalet
i 1987. I mellemtiden havde jeg arbejdet i andre
fagområder og læst medicin, men jeg savnede
patienterne og den klinisk-praktiske hverdag.
- Fra jeg satte min ben i den afdeling, skete der
virkelig noget. Det var det bedste, der kunne
ske, at få lov at arbejde med børnefamilier. Den
måde, man arbejder med syge børn gør, at man
må sætte sig selv til side. Det er ganske enkelt
familierne og børnene, der er i centrum.
- Jeg oplevede at bruge og udvikle min faglighed
på en ny måde. Hvordan jeg måtte spejle den op
mod og tilpasse den børn, unge og forældrenes
viden. Hvordan de som familie mestrer svære
situationer, og hvilke ressourcer de har. Jeg blev
fuldstændig opslugt af det.
- Man lærer SÅ meget af at arbejde med syge
børn og unge: Man får udfordret sine værdier og
normer; lærer at liv leves på mange måder, at
mennesker kan klare kolossale udfordringer. Og
at børn kan klare det mest utrolige, når vi forstår
at samarbejde, og at hele familiens trivsel er
afgørende for barnets håndtering af sygdom og
behandling.
- Der var dog én ting, jeg manglede: Sparring med
andre, der arbejdede med børn på Riget. Der var
ikke vidensudveksling mellem børneafdelingerne.
14

Det var før centrenes tid, så der var 146 individuelle afdelinger. Min lå på 11. etage i centralkomplekset langt fra børneafdelingerne i syd.
- I 1994 kom centrene, og jeg var engageret i
arbejdet med at lægge om. Vi var flere, der ville
samle børn fra alle specialer i ét center, men
idéen mødte modstand. Som alternativ fik vi en
tværgående funktion, der skulle sikre samme
standard for børn på hele hospitalet. Jeg søgte
stillingen som leder, fordi jeg ville være med til at
skabe bedre rammer for børn.
- Det var hårdt at skifte job. Det tog tid, før jeg fik
foden inden for i afdelingerne og blev accepteret
som samarbejdspartner. I starten var der ofte en
stemning af ”Hvad skal du her? Er det ikke godt
nok, det vi gør?”. Men det var jo slet ikke pointen.
- Den tid heldigvis historie nu, og jeg glæder mig
dagligt over, hvor stærke vi er på Rigshospitalet
i tværfagligt samarbejde. Formålet med mit
arbejde var og er at sikre, at vi i fælles flok øger
kvaliteten på områder, hvor fællesnævneren er
børn og unge
- Jeg kan stadig savne det daglige kliniske arbejde. Men eftersom inddragelse af brugere altid
har været afgørende for BørneUngeProgrammets initiativer, har jeg mange daglige kontakter.
Blandt andet har arbejdet med Ungdomsmedicinsk Videnscenter, Ronald McDonald Hus,
Patienthaven, indretninger af børneafdelinger og

ambulatorier og Kultur på Riget givet mig mange
kontakter.
- Syge børn og unge gør et lige så stort indtryk på
mig, som da jeg var ung sygeplejerske. Når man
ser, hvor meget man sammen med kolleger kan
flytte for at skabe bedre vilkår børn og unge, så
er der ingen andre jobs i verden, der kan være
lige så interessante.
- Da jeg var elev i halvfjerdserne var det ikke var
almindeligt, at forældrene var medindlagte med
deres barn. Det er ikke til at forestille sig nu.
Vores hospitaler er bygget i en tid, hvor barnet
var indlagt alene. Det har været min ambition
lige siden: At skabe de bedste rammer for hele
familien.
- Selvom vi igennem tiden takket være mange
generøse donationer har forbedret forholdene,
mangler vi plads og rum, der er indrettet til børn,
unge og deres familier. Hvor de kan være hverdagsagtigt sammen som familie, men også sig
selv, og hvor funktioner, der støtter rehabilitering
og mestring, er integrerede.
-Det bliver muligt i BørneRiget, og jeg glæder mig
til, det står færdigt – de fysiske rammer er afgørende for helbredelse og trivsel. Til den tid kan
jeg læne mig tilbage, så der bliver altså tidligst
tale om pension i 2024.
\\ Mikkel Andreas Beck Foto: Büro Jantzen
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STOR SUCCES
FOR NY
PORTØRBOOKING
Testen af nyt system til portørbooking har været så
succesfuld, at Radiologisk Klinik ikke så sig tilbage.
Systemet skal nu rulles ud over hele hospitalet
En indtastning i stedet for et kald – og
portøren er på vej. Fordel for tilkalderen:
Kan se, at portøren er på vej. Fordel for
portøren: Slipper for opkald undervejs.
Fordel for patienten: Bedre portørservice. Ulemper: Ingen.
Så kort kan pilotprojektet med det nye
portørbestillingssystem CSL Opgavebestilling opsummeres, efter at det
er blevet testet i Radiologisk Klinik og
Ortopædkirurgisk Klinik.
- Jeg er rigtig glad for det her – det er
nemt og mere overskueligt, selv om det
tager lidt længere tid at bestille via computeren. Før i tiden bestilte personalet
selv via telefonen, og så kom patienten
og spurgte os, om der nu var bestilt. Så
var vi nødt til at ringe og spørge. Nu kan
vi se det hele på skærmen, siger Karina
Birkemose Larsen, der er receptionsmedarbejder i Radiologisk Klinik.
Portør Ømer Turan er også glad for den
nye måde at bestille på.
- Jeg synes faktisk, at den er genial, for
det gør arbejdet nemmere. Før i tiden
kunne du få opkald midt i opgaven.
Nu går jeg bare ind på telefonen, når
opgaven er slut og kan se den næste. På
den måde slipper jeg også for at skulle
spritte hænder midt i en opgave, som
vi skal, når vi har rørt telefonen, siger
Ømer Turan, der ikke oplever, at han har
hverken færre eller flere opgaver med
det nye system.
- Det er det samme antal ture, men
der er mere ro på, fordi man slipper for
telefonopkald undervejs, fortæller Ømer
Turan.
BRUGERE ER BEGEJSTREDE
Systemet skal indføres på hele Rigshospitalet i løbet af 2018 og 2019 og efter
et pilotprojekt, er der stor tilfredshed
med systemet.
- Vi har i juni haft 14 dage test med fem
portører fra Radiologisk Klinik og to fra

Ortopædkirurgisk Klinik, og det er gået
over al forventning. Det var meningen, at
testen kun skulle vare 14 dage, men det
er gået så godt, at vi dropper at gå tilbage til den gamle model, siger Nina Smith
Kornerup, der er projektleder i Økonomiafdelingen, som står for indførelsen af
det nye system.
Resten af Rigshospitalet på Blegdamsvej skal over på det nye system i uge
39/40, og også her vil der komme testforløb, mens Rigshospitalet Glostrup
kommer på i 2019.
Hvor man før i tiden skulle bestille
portøren ved at ringe til ham, bestilles
der nu via en indtastning på computeren. Opgaven sendes så videre til en
smartphone, som portøren har på sig.
Efter endt opgave kan han klikke ind
på en ny opgave, hvor alle nødvendige
oplysninger står.
- Det her giver bedre muligheder for at
forudbestille opgaver, og det giver et
langt bedre overblik over opgaverne i løbet af dagen, siger Nina Smith Kornerup.
Ømer Turan demonstrerer ved at vise
smartphonens skærm frem, hvor turene
dukker op.
- Her står alt fra navn og CPR-nummer til
hvor patienten skal hentes og afleveres.
Der kommer en lyd, så ved jeg, at der er
en tur, hvorfra og hvortil, siger portøren,
der kun har oplevet enkelte sandkorn i
det nye maskineri.
- Der har været lidt med dækningen, der
ikke var lige effektiv alle steder, men de
har lovet at det bliver bedre inden hele
hospitalet går på, og måske kan designet på brugerfladen blive lidt bedre.
Men det er altså så enkelt at bruge, at
selv en 10-årig ville kunne finde ud af
det, siger Ømer Turan.

Ømer Turan og hans kolleger kan let se deres
opgaver med den særlige smartphone – og
receptionist Karina Birkemose Larsen og
hendes kolleger får et hurtigt overblik, når de
har bestilt en portøropgave.

DET
SKER
ARBEJDSMILJØDAG
Tema om arbejdspladskultur
5. SEPTEMBER kl. 7.30 – 16, Lokomotiv
værkstedet
SEKRETÆRSYMPOSIUM
Årlig temaeftermiddag
11. SEPTEMBER kl. 12-16, Blegdamsvej, Aud.1
MENNESKE I SYSTEMET
– PATIENTINDDRAGELSESEFTERMIDDAG
Åben temadag i Finsencentret
12. SEPTEMBER kl. 12-17, Blegdamsvej, Aud. 1.
FOREDRAG: PERSONLIG INDSTILLING
Jægersoldat Erik B. Jørgensen
26. SEPTEMBER kl. 15.45–17.15, Blegdamsvej,
Aud. 1
BØRNESYMPOSIUM
Fokus på teenageren
28. SEPTEMBER kl. 9-17, Blegdamsvej, Aud. 1
FOREDRAG: PÅ JOB I VERDENS
BRÆNDPUNKTER
Journalist Simi Jan
23. OKTOBER kl. 15.30–17, Blegdamsvej, Aud. 2

\\ Mikkel Andreas Beck
Foto: Büro Jantzen
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Mig
og mit
apparat
Rigshospitalet er fuld af maskiner,
dimser og andre remedier. IndenRigs
kigger nærmere på de tekniske vidundere – og menneskene, der bruger
dem. Denne gang Epley
Omniax-stolen på Blegdamsvej.

Klinikchef Mads Klokker
foran Epley Omniax-stolen,
der hjælper patienter af med
stærk svimmelhed

Snurretur stopper svimmelhed
Den ligner en forlystelse fra et omrejsende tivoli,
men svimmelhedsstolen er et avanceret led i
behandlingen af invaliderende svimmelhed
Op og ned, frem og tilbage og ikke mindst
rundt og rundt.
Egentlig ligner den noget fra en forlystelsespark, men svimmelhedsstolen – eller Epley
Omniax-stolen, som den officielt hedder efter
sin opfinder, dr. John Epley – udgør en vigtig
del af behandlingen af øresten, som kan udløse stærk
svimmelhed.

fast, får en maske med et kamera for øjnene
og drejes derefter langsomt rundt.
- Har man en løs øresten, kan man aflæse det i
øjets bevægelse, når ørestenen flytter sig. Det
giver nogle små ryk i øjet og ud fra dem, kan
vi konstatere, om der er øresten og i givet fald
i hvilket af rørene, den befinder sig, forklarer
Mads Klokker.
Dernæst kan patienten
vendes og drejes, så ørestenen trilles hen, hvor den
ikke gør skade.

Op og ned,
frem og tilbage
og ikke mindst
rundt og rundt.

Øresten er små krystaller,
der river sig løs, og som kan
havne i de små, væskefyldte rør i det indre øre, der er
meget vigtigt for menneskets
balanceevne.
- Hver gang patienten bevæger sig, gør stenen det også,
og det skaber problemer. Populært sagt går
øresten ud over ens indre waterpas. Patienten
kan få problemer med balance og svimmelhed
i en grad, der kan være så invaliderende, at
den ramte må opgive at arbejde, siger Mads
Klokker, som er klinikchef på Øre,- næse,- halskirurgisk og Audiologisk Klinik.
STOLEN TRILLER STENEN PÅ PLADS
En snurretur i stolen er både diagnose og
behandling. Patienten spændes forsvarligt

Øre,- næse,- halskirurgisk
og Audiologisk Klinik har to
stole, der koster i omegnen
af en million kroner stykket.
Den første kom til Rigshospitalet i 2010, betalt
af A.P. Møller Fonden. Hver dag tilses 10-12
patienter i dem til effektiv behandling, der dog
kan have en bivirkning:
- Vi fremprovokerer egentlig et svimmelhedsanfald, når vi sætter en patient i stolen, og det
kan give kvalme. Så brækposerne står ikke så
langt væk, siger Mads Klokker med et skævt
smil.
\\ Mikkel Andreas Beck
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