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Småt
& godt
MÅNEDENS LISTE
10 mest læste intranetnyheder i 2018

MÅNEDENS CITAT

Vi ved, at
nedskæringer koster,
også når det handler om
menneskeliv.
Klinikchef Karen Vitting Andersen, BørneUngeKlinikken,
i kronik i Ugeskrift for Læger, 24.december 2018, efter
sag om en lille pige, der døde af dehydrering.

DERFOR GIVER MOTION SUNDE OG
FLADE MAVER
Motion er sundt, også for mængden af fedt på maven
og omkring organerne – og nu ved man præcis hvorfor.
Forskere fra Trygfondens Center for Aktiv på Sundhed
på Rigshospitalet og Københavns Universitet har vist,
at signalstoffet interleukin-6 spiller en afgørende rolle.
På sigt vil forskerne undersøge, om signalstoffet i sig
selv kan bruges til at reducere fedtvæv.
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MÅNEDENS FOTO
Fotoudstillingen ”Jeg er også ung – selv
om jeg er syg” hænger januar ud i forhallen
på Blegsdamsvej. Mikkel Dall, 21, er en af
de portrætterede. Han har haft leukæmi
fire gange, en blodprop i hjertet og er både
nyre- og knogletransplanteret.
Foto: Jacob Werge, Grundtvigs Højskole

7.530
MÅNEDENS TAL

Antal ansatte på Rigshospitalet,
der skal gennemføre uddannelse i
forbindelse med opgraderingen til
SP2018 og LPR3.
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Overholdelse af udredningsretten og kræftpakker er stadig i fokus.
Rekruttering og fastholdelse er nyt strategisk indsatsområde
Rigshospitalets overordnede strategi for 2019
byder på en blanding af langsigtede indsatser
og tre særlige ”Must Win Battles”. Det helt overordnede fokus er fortsat at styrke hospitalets
position som hele Danmarks højtspecialiserede
hospital.
- Vi fastholder et særligt fokus på tre must-winbattles, som vi allerede har arbejdet en del med:
Vi skal overholde udredningsretten, overholde
kræftpakkerne og begrænse aflysninger. Der er
allerede knoklet med at forbedre resultaterne i
klinikkerne, men det er komplekst, blandt andet
fordi vi er et højt specialiseret hospital, og vi er
ikke helt i mål endnu. Det er vi nødt til at få bedre
styr på, så vi lever op til omverdenens berettigede forventninger til Rigshospitalet, siger
hospitalsdirektør Per Christiansen.
Den tætte opfølgning på blandt andet udrednings- og kræftpakkegarantierne har ind i mellem
vist, at forsinkelser kan være velbegrundede rent
klinisk eller skyldes ønsker fra patienterne selv.
- Det ændrer dog ikke på, at det spiller en stor
rolle udadtil, om vi lever op til kravene, så vi fort4

sætter indsatsen, understreger Per Christiansen.
BRUG FOR LANGSIGTET REKRUTTERINGSSTRATEGI
Rekruttering og fastholdelse er et nyt strategisk
indsatsområde for 2019.
- Rekruttering og fastholdelse er tiltagende udfordringer også hos os, ligesom det er i resten af
sundhedsvæsenet. Derfor er det nu et strategisk
indsatsområde. Dele af intensivområdet, dele
af operationsområdet og flere andre områder
oplever en markant ændring af deres muligheder
for at tiltrække kvalificerede medarbejdere.
Det stiller nye krav til blandt andet den måde, vi
arbejder med introduktion og kompetenceudvikling på. Derfor er det vigtigt at arbejde med de
ændrede vilkår på tværs af hospitalet, så vi dels
arbejder målrettet for at tiltrække og fastholde
de dygtigste medarbejdere, dels gør, hvad vi kan
for at modvirke de gener, rekrutteringsproblemerne medfører for vores patienter og arbejdsmiljøet, siger Per Christiansen.
Rigshospitalet fastholder ”I front med nationalt
kvalitetsprogram” som strategisk indsatsom
råde i 2019.

- Det nye nationale kvalitetsprogram sætter mål
og rammer for både den kliniske, organisatoriske
og patientoplevede kvalitet, som grundlæggende er både relevante og meningsfulde. I 2018
nåede vi rigtig langt i arbejdet med Patientansvarlig Læge, som vi fortsat skal arbejde med.
Principperne om, at udvikling skal ske med afsæt helt tæt på patienten, skal vi implementere
i endnu højere grad i år. Vi skal også arbejde videre med vores resultater i de nationale kliniske
kvalitetsbaser, hvor vi ikke på alle områder er
på det niveau, man kan forvente af os som hele
Danmarks Rigshospital, siger Per Christiansen.
Sidste års fællesregionale strategiske indsatsområder ”Fælles om styrket forskning”, ”Sammenhæng for patienten på tværs af sektorer”,
”Fremtidens hospital” og ”Bedre behandling med
Sundhedsplatformen” videreføres i 2019.
Se strategikortet og læs mere på intranettet
under Organisation – Vision og strategier.
\\ Christina Petersen
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NYE SKANNERE
RYKKER IND I
NORDFLØJEN
Mellem jul og nytår ankom to nye CT-skannere
til Nordfløjen på Blegdamsvej. De nye skannere
danner fortrop for i alt otte topmoderne skannere
og andet røntgenudstyr, der skal styrke det billed
diagnostiske niveau yderligere

Julen var knap nok overstået, før Rigshospital fik to forsinkede julegaver. Den
28. december bakkede to tonstunge
lastbiler ind på byggepladsen foran
den nye Nordfløj. I lasten var to spritnye og topmoderne CT-skannere, som
skal placeres i de nye lokaler, hvor dele
af Radiologisk Klinik flytter ind senere
på året.
De to skannere bliver i løbet af foråret
suppleret med flere nye såkaldte high
end MR-skannere, der skal være med
til at sikre, at Rigshospitalet også fremadrettet er med i front, når det kommer
til billeddiagnostikken. Det forklarer
klinikchef fra Radiologisk Klinik, Ilse
Vejborg:
- Vi bliver opdateret med det allerbedste udstyr i verden. Vi får dermed
den bedst mulige billedkvalitet at
diagnosticere ud fra. Det betyder,
at vi kan give patienterne en endnu
bedre behandling. At vi nu også får en
MR-skanner på operationsgangen vil
være et betydeligt fremskridt, idet
operationsvejledning ved hjælp af
MR-billeder kan foregå i umiddelbar
tilslutning til operationen, siger hun og
fortsætter:
- Nærhed til de øvrige specialer, som
vi har et tæt samarbejde med indenfor
neurokirurgi, neurologi, ortopædkirurgi
og øre-næse-hals kirurgi, må også
fremhæves. Samtidig får vi nye forskningsmuligheder, der sikrer, at vores

forskning forbliver på et absolut højt
internationalt niveau.

De ni nye skannere og
øvrige røntgenudstyr
bliver fordelt således
• En MR-skanner med en standardmagnetfeltstyrke på 1,5 Tesla placeret mellem to
operationsstuer på 2. sal.
• Fem MR-skannere i stueetagen: Tre skannere
med en standardmagnetfeltstyrke på 1,5
Tesla og to skannere med en standardmagnetfeltstyrke på 3 Tesla.
• To CT-skannere i stueetagen.
• Tre røntgenrum (konventionelt inkl. gennemlysning) i stueetagen.
• 1 SPECT CT-skanner med tre kamerahoveder
til skanning af hjernen.

To topmoderne CT-skannere er de første af en
række nye skannere, der skal stå i Nordfløjen.

SILD I EN TØNDE
Ilse Vejborg glæder sig over, at indflytningen til Nordfløjen nærmer sig. Det
er nemlig ikke kun udstyret, der bliver
nyt. De fysiske rammer for næsten 100
medarbejdere i klinikkens neuroradiologiske og ortopædradiologiske sektor
bliver også klart forbedret.
- I dag sidder folk som sild i en tønde. Vi
har for eksempel ikke kontorplads nok
til alle, så flere medarbejdere sidder og
vurderer skanningsbilleder på computerskærme ude på gangene. Indflyt
ningen i Nordfløjen kommer derfor
også til at forbedre arbejdsmiljøet og
arbejdsglæden i det daglige, siger hun.
Også for patienterne vil de bedre
pladsforhold kunne mærkes, idet der
kommer forberedelsesrum ved alle
skannere og ved neurointerventionsrummene – ligesom der kommer bedre
ventefaciliteter for patienterne.
Installationen af de to nye CT-skannere
påbegyndes i begyndelsen af marts.
Herefter følger det øvrige nyindkøbte
billeddiagnostiske udstyr i månederne
frem mod åbningen af Nordfløjen den
6. oktober.
Skannerne i de nuværende bygninger
bevares, så den samlede kapacitet på
Blegdamsvej bliver større.
\\ Jacob Gyldenløve Aaen
Foto: Henrik Larsen
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Her opererer
de på Danmarks
mindste patienter
Operation på bittesmå fostre i mors mave er i den grad et spørgsmål om
millimeterpræcision. Center for Føtalmedicin og Gravide udfører indgreb
på fostre helt ned til 15 uger
- Hos os er alt småt. Vi har uden sammenligning
Danmarks mindste patienter, og vi arbejder udelukkende med så bittesmå, elegante og tynde
instrumenter som overhovedet muligt.
Klinisk ansvarlig overlæge ved Center for Føtalmedicin og Gravide, Karin Sundberg, står med en
lang tynd nål i hånden. Nålen, der er på længde
med hendes underarm, er kun 1,2 mm tyk.
For enden af nålen sidder, hvad der ved første
øjekast kan ligne toppen af en kuglepen – en
såkaldt shunt, der er et mikroskopisk netformet
drænrør, der måler 2,5 cm i længden.
Shunten kan bruges, hvis man opdager, at en
gravid bærer et foster med ophobet væske i
brystkassen. En sjælden, men særdeles alvorlig
tilstand, hvor fostrets lunger risikerer ikke at
udvikle sig normalt under graviditeten.
Rigshospitalet var de første i verden, der begyndte at bruge denne behandlingsmetode mod
væske i brystkassen for godt to år siden. Siden
da er det blevet til små 20 succesfulde indgreb
med shunts.
- Hvis vi ikke får fjernet væsken i brystkassen
under graviditeten, risikerer barnet ikke at kunne
trække vejret, når det bliver født. Det kan selv
sagt have fatale konsekvenser, forklarer Karin
Sundberg.
FØRSTE I VERDEN
Shunten kan pakkes så meget sammen, at den
kan være inden i den lange, tynde nål. Nålen
6

føres ind i huden uden lokalbedøvelse, men der
gives beroligende og smertestillende medicin til
mor og foster via moderens blodbane. Ved hjælp
af konstant ultralydsskanning kan lægerne følge
nålens vej ind til fostret og sørge for, at shunten
bliver placeret og folder sig ud det helt rigtige
sted. Nemlig med den ene ende i det hulrum, hvor
væsken har ophobet sig i brystkassen og den
anden ende i fosterhulen, hvor fostervandet er.
- Når shunten er placeret rigtigt, og nålen er trukket ud igen, kan man næsten med det samme se
på ultralydsskanningen, hvordan væsken bliver
drænet fra brystkassen. I vores verden arbejder
vi på uendelig lidt plads, hvor det er svært at
skabe sig et overblik. Det kræver millimeterpræcision og en særdeles rolig hånd at operere
på fostre, der måske kun er 20 uger gamle,
måler cirka 20 cm og ligger krummet sammen i
livmoderen. Derfor er det utrolig tilfredsstillende,
hver gang en operation lykkes, forklarer Karin
Sundberg.
Når barnet er født, fjernes shunten igen. I ukomplicerede tilfælde lever barnet videre uden mén,
men skal dog følges efterfølgende for at holde
øje med dets udvikling, da væskeophobningen
kan være forårsaget af andre sygdomme.
VIGTIGT NORDISK SAMARBEJDE
Rigshospitalet tilbyder som det eneste sted i
Danmark højt specialiserede tilbud inden for
invasiv behandling af fostre under graviditeten
- også kaldet fosterterapi. Det bliver til cirka 80
større indgreb om året. Nogle indgreb kan laves

på fostre, der kun er 16 uger gamle – og dermed
kun måler cirka 16 cm.
- Vi laver ikke indgreb for enhver pris. Hver eneste gang vi har at gøre med sjældne og alvorlige
lidelser, der kan betyde, at fosteret dør, hvis vi
ikke forsøger med et indgreb, er der tale om en
individuel vurdering. Vi har lange og grundige
samtaler med de gravide og deres partnere for
at vægte fordele og ulemper ved et eventuelt
indgreb. Indgreb kan blandt andet være forbundet med øget komplikationsrisiko og for tidlig
fødsel. Nogle vælger at afslutte graviditeten,
mens andre går videre med et indgreb. Det er
bestemt ikke for alle, siger Karin Sundberg.
Karin Sundberg og hendes kollegaer arbejder
tæt sammen med kollegaer fra de andre lande i
Norden for at udveksle erfaringer og resultater
i forhold til de mere sjældne lidelser, der kan
opstå hos et foster under en graviditet. Samtidig
modtager Rigshospitaler hvert år gravide par fra
Norge og Finland, som kommer til Danmark for at
få behandling af deres ufødte børn.
- Det er vigtigt for os at få patienter udefra. Vi har
kun lige nok patienter i Danmark til at kunne opretholde de kompetencer samt det tekniske og
uddannelsesmæssige høje niveau, det kræver
at udføre operationer på fostre, mens de ligger i
livmoderen. Den erfaring og viden, vi udveksler
med udlandet kommer på den måde danske
fostre og deres kommende forældre til gode på
sigt, siger Karin Sundberg.
\\ Jacob Gyldenløve Aaen Foto: Büro Jantzen
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Ultralydsbillede af et 24 uger gammelt
foster, der har fået indsat en shunt i sin
brystkasse. Shunten (den aflange stift,
der ses i den røde ring) fører væske fra
det mørke trekantformede hulrum i
brystkassen ud i fostervandet i toppen
af billedet.

Karin Sundberg, klinisk ansvarlig
overlæge ved Center for Føtalmedicin
og Gravide, fremviser den nål, som
bruges til at indsætte shunten med.
Imens bruger lægerne ultralydsskanning for sikre sig, at shunten bliver
placeret det rigtige sted i fostret.

Eksempler på nogle af de fosterterapeutiske
indgreb, som Rigshospitalet tilbyder
• Laserbehandling ved tvillingetransfusionssyndrom (TTTS) – kan laves når
tvillinger er 16-26 uger.
Behandling, hvis enæggede tvillingefostre har en fælles moderkage, hvor der er
ubalance imellem fostrenes blodfordeling. Hvis tilstanden ikke behandles, kan
den ene eller begge tvillinger dø, og risikoen for hjerneskade er betydelig.
Behandlingen består i, at man i lokalbedøvelse via et millimeter tyndt kikkertinstrument går ind igennem livmoderen og brænder de fælles blodkar i moder
kagen over med laserlys.
• Blodtransfusion – kan laves fra fostret er 15-34 uger.
Et indgreb, der udføres, hvis et foster viser tegn på svær blodmangel, for eksempel hvis moderens blodtypeantistoffer angriber barnets røde blodlegemer.
Når et foster skal have blodtransfusion, foregår det ved, at man indfører en ultratynd nål i fostrets blodkar, vejledt af ultralydsskanning. Gennem nålen får fostret
blod på samme måde som ved en almindelig blodtransfusion.
• Shunts/dræn – kan laves fra fostret er 16 uger og resten af graviditeten.
En shunt føres ind i fostret, hvis fostret opsamler væske i forskellige hulrum,
hvor der ikke skal være væske. Væske her kan hindre organernes udvikling og
modning.
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En ny kombination af viden har givet civilingeniør Michael Lundemann og
hans kolleger en mere præcis forståelse for tilbagefald ved hjernekræft.

PRÆCISIONSDIAGNOSTIK
skal forudsige hjernekræft
Kombination af flere avancerede undersøgelser ser ud til at give en forudsigelse
af, præcis hvor der er størst risiko for svulster hos hjernekræftpatienter
Kan man behandle aggressiv kræft i hjernen
mere effektivt, hvis man kan forudsige præcis
hvor kræftsvulsten vender tilbage? Det håber
civilingeniør Michael Lundemann, der er postdoc
ved Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin
og PET.
Med en helt ny diagnostisk model, der kombinerer flere forskellige typer undersøgelser, er han
med til at skabe forudsætningerne for en mere
målrettet behandling.
- Kræft i hjernen er en af de mest dødelige kræftformer. De seneste år er der sket fremskridt i
både den kirurgiske behandling og den medicinske behandling, men ikke i samme grad indenfor
stråleterapi. Derfor ville jeg gerne undersøge, om
vi kan udvikle bedre diagnostik og på sigt bedre
behandling, fortæller Michael Lundemann.
I dag får de fleste patienter med aggressiv
hjernekræft strålebehandling efter deres svulst
er blevet opereret bort. Strålingen tilrettelægges
ud fra en traditionel MR-scanning, så patienten
får stråling i et område på to centimeter omkring
svulsten. Man ved nemlig, at svulsten som
regel kommer tilbage samme sted. Området er
begrænset for at undgå unødvendig stråling, da
der ofte er bivirkninger ved at stråle raske dele af
hjernen. Samlet set er der en effekt af behandlingen, men den er beskeden.
8

FLERE SPOR FORFØLGES
Michael Lundemann har undersøgt, om en kombination af flere avancerede undersøgelser kan
bruges til endnu mere præcis tilrettelæggelse af
strålebehandlingen.
- Vi har forsøgt at kombinere den anatomiske
MR-undersøgelse med en PET-scanning, som
giver viden om hjernens funktion. Vi har både
undersøgt patienter med et sporingsstof, som
er målrettet hjernetumorer og med et stof, som
man normalt bruger til kræft. Vi har også set på,
hvordan vandmolekylerne bevæger sig hos den
enkelte patient – de bevæger sig anderledes i
tumorvæv end i raskt væv. På den måde får vi
et billede af, hvor kræften bevæger sig hen. Man
kan sige, at vi kan forudsige kræftcellernes rute.
Vi har også målt på blodkarrene for at se, om de
er utætte. Vi ved nemlig, at tumorer stimulerer
hjernen til at danne mærkelige nye blodkar,
fortæller Michael Lundemann.
De forskellige undersøgelser blev samlet til en
forudsigelse af, præcis hvor patienten ville få
et tilbagefald – og derefter sammenlignet med
patienters virkelige tilbagefald.
- Vi kunne se, at nogle af de parametre vi målte
på, havde høj betydning, og kombinationen
gav en overraskende god forudsigelse. Når vi
sammenlignede vores kort over forventede
tilbagefald med patienternes reelle tilbagefald,

ramte vi plet i 77% af tilfældene, siger Michael
Lundemann. Resultaterne er baseret på ni
patienter og publiceret som et såkaldt ”Proof of
concept”, der viser, at modellen er egnet til at
arbejde videre med.
OPFØLGNING I GANG
Forskerne arbejder nu på at kunne fortsætte
indsatsen i den kliniske praksis som et tilbud til
en del af patienterne.
- Vi vil justere til et lidt mindre set-up, hvor vi
har droppet PET-scanning med det almindelige kræftsporingsstof, fordi det gav de mindst
betydningsfulde oplysninger. De øvrige undersøgelser vil vi fortsætte med, så vi kan afprøve
og tilpasse modellen på endnu flere patienter.
På sigt håber vi, resultaterne kan bruges til at
foretage en højere stråledosering i hver enkelt
patients højrisikoområder, og en lavere dosering
i lavrisikoområder. Men vi skal være helt sikre
på, at forudsigelserne er solide, inden vi kan gå i
gang med at teste ændringer i selve behandlingen, siger Michael Lundemann.
Omkring 300 danskere får hvert år aggressiv
hjernekræft – omkring halvdelen behandles på
Rigshospitalet, hvor cirka 100 får stråleterapi
som en del af behandlingen.
\\ Christina Petersen Foto: Büro Jantzen
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Ny nordisk hverdagsmad
holder nyrerne i form
Drop færdiglavet mad og spis mindre kød. Rene
råvarer, grøntsager og frugt er vejen frem, hvis du
vil gøre noget godt for nyrerne. Nyrevenlig hverdagsmad hjælper kronisk nyresyge med at skære
ned på medicinen og forebygge hjertekarsygdomme
Ny dansk forskning viser, at en kostomlægning
med færre tilsætningsstoffer og masser af
grøntsager, frugt og fibre nedsætter risikoen
for at udvikle hjertekarsygdomme. Det gælder
især hos kronikere med nedsat nyrefunktion,
men kan også være relevant for andre dele af
befolkningen.
- Mange danskere spiser alt for meget kød og
færdiglavet mad med tilsætningsstoffer, der
belaster nyrerne. Og det går ikke, når man er
nyrepatient, siger læge Louise Salomo, der i
2018 afsluttede sit ph.d.-projekt om Ny Nordisk
Nyrevenlig Hverdagsmad i Nefrologisk Klinik.
FOSFAT ER FARLIGT
Når kroppens nyrefunktion aftager, vil stigende
mængder af fosfat ophobe sig i blodet. Fosfat
bærer en stor del af ansvaret for, at patienter
med kronisk nyresygdom har en ekstra høj forekomst af hjertekarsygdom.
- Fosfat kan være farligt for helbredet, især når
nyrerne ikke fungerer ordentligt. Spiser du meget
kød, pålæg og færdiglavet mad, indeholder det
ofte meget fosfat, og det kan ophobe sig i blodet
og føre til åreforkalkning. Derfor betyder det
noget, hvad du putter i munden til hverdag, siger
Louise Salomo.
Udviklingen af forhøjet fosfat i blodet kan
begrænses på to måder. Den ene er ved hjælp
af medicin, og den anden er ved at reducere
indtaget af fosfat via kosten.
- Det er en kæmpe fordel for nyrepatienter, at
kunne skære ned på mængden af medicin. De
har i forvejen en meget høj medicinbyrde. Derudover kan fosfatbindere, som findes i medicinen,
også medvirke til åreforkalkning, siger Louise
Salomo.
NY NORDISK NYREVENLIG MAD
Forskningsgruppen udviklede til forsøget en
særlig fosfatreduceret diæt, som forebygger
forstyrrelser i fosfatbalancen hos patienter med
moderat kronisk nyresygdom. Diæten er udviklet
med udgangspunkt i Ny Nordisk Hverdagsmad,

Louise Salomo har vist, at
kostændringer hurtigt kan
forbedre nyrepatienters
fosfatbalance.

som hovedsageligt består af lokale, økologiske
råvarer og mindre færdiglavet mad samt masser
af frugt, grøntsager, fiberholdige produkter og
fisk. Men der skulle mere til.
- Vi fjernede de mest fosfatholdige fødevarer
og modificerede diæten til en ’Ny Nyrevenlig
Nordisk Hverdagsmad’ med et totalt indhold af
fosfat på 850 mg/dag. Og det gjorde forskellen,
siger Louise Salomo og fortsætter:
Den kortvarige effekt af den nye diæt blev påvist
hos moderat kronisk nyresyge patienter - stadie
3-4. Patienterne spiste almindeligt i syv dage
og derefter syv dage på Ny Nyrevenlig Nordisk
Hverdagsmad, og effekten blev målt på forskellen på udskillelsen af fosfat i urinen på dag syv.
NYREVENLIGE MADOPSKRIFTER PÅ VEJ
- Vi planlægger i 2019 at lave en kogebog med
vejledning og opskrifter, der følger principperne

fra vores studie med Ny Nordisk Nyrevenlig
Hverdagsmad i samarbejde med en kok. Det
skal hjælpe med at udbrede kostrådene til den
danske befolkning. Vores forsøg kunne tyde på,
at vi måske skal begynde at betragte nyresygdom som en ernæringssygdom, der kan medføre
livsstilsrelaterede sygdomme på sigt. Derfor
kunne det sagtens blive relevant for andre end
de nyresyge at lægge kosten lidt om og undgå de
fosfatholdige fødevarer, siger Louise Salomo.
Resultaterne er netop publiceret i det ansete
tidsskrift Nephrology Dialysis – Transplantation.
Forskningsprojektet er gennemført i et samarbejde mellem Nefrologisk Klinik på Rigshospitalet og Institut for Idræt og Ernæring, Københavns
Universitet.
\\ Jesper Sloth Møller
9
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LYN
GUIDE
TIL
SP2018
OG LP3

1 Hvad går det ud på?
Hospitalerne i hele landet skifter til en ny version af Landspatientregisteret – LPR3. Det skal give bedre data til statistik og
forskning samt bedre overblik over patientens sygdomsforløb.
SP opgraderes samtidigt, for at LPR3 kan fungere optimalt.
Derudover vil SP2018 forbedre medicinmodulet, og der kommer
nye funktioner, der skal hjælpe med bedre overblik og bedre
arbejdsflow.

2 Hvornår foregår det?
Weekenden 2.-3. februar. Systemerne lukker ned kl. 3 natten til
lørdag, og forventes at åbne igen kl. 19 lørdag aften.

3 Hvad skal jeg gøre som b
 ruger af
SP?
Du skal deltage i den undervisning din lokale SP Nøgleperson
arrangerer, gennemføre den e-læring du er tilmeldt i Kursus
portalen og certificeres. Lægesekretærer påvirkes mest af
ændringerne, derfor har de som eneste faggruppe fået fælles
undervisning.

4 Hvorfor skal jeg gennemgå så 	
meget e-læring?
Især det nye landspatientregister indebærer en del nye arbejdsgange, som det er vigtigt, alle brugere lærer at kende. Da brugerne er meget forskellige, kan nogle desværre opleve, at dele af
materialet ikke er relevant for dem.

Lørdag den 2. februar lukker SP ned
om natten, og der skal arbejdes på
papir indtil kl. 19 om aftenen.

10
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5 Hvad sker der i weekenden
2.-3. februar?
Op til skiftet skal alle indlagte patienter udskrives rent administrativt. Systemerne lukker ned i 16 timer, mens systemerne
opgraderes. I den periode foregår al patientregistrering på papir.
Når SP åbner igen lørdag aften, skal alle patienter administrativt
genindlægges, og den nødvendige registrering og journalføring
skal opdateres. Derfor er der kaldt ekstra personale på arbejde.

6 Hvad kan gå galt?
Der kan opstå mange forskellige udfordringer, som forsinker
opgraderingen i så stort et projekt. Men der er gennemført et
grundigt forberedelsesarbejde og forventningen er, at overgangen går godt.

7 Påvirker ændringerne patient-	
behandlingen?
Ikke direkte. Mange klinikker har dog valgt at kalde færre
patienter ind i dagene lige op til og lige efter opgraderingen, så
der er bedre tid til at forberede overgangen samt lære de nye
arbejdsgange at kende. Justeringen er planlagt, og forventes
ikke at påvirke årets samlede aktivitet.

9 Er der nogen ulemper?
Den nye version af landspatientregisteret indebærer på visse
områder øget registrering, blandt andet ved telefonkonsulta
tioner. Og selv om der er flere forbedringer af SP, er alle ændringsønsker ikke en del af denne opgradering.

10 Er der ekstra hjælp til det nye?
Der er sat ekstra ressourcer ind fra CIMT og på Rigshospitalet.
De skal især hjælpe SP-nøglepersonerne, der så kan hjælpe klinikerne. Åbningstiden for CIMTs Servicedesk er også udvidet. Der
kommer plakater ud til alle klinikker om supportmulighederne.

11 Hvordan følger jeg med?
SP Nøglepersonerne og ledelsen giver direkte information i
klinikkerne. Derudover viser en stor boks på intranettet direkte
hen til information om SP2018, og intranettet bliver løbende
opdateret med nyt. Endelig kan alle tilmelde sig nyhedsbrevet
”Nyt om SP2018 og LPR3”. Det udkommer dagligt i den første
uge efter omlægningen med besked om vigtige råd, fejlrettelser
og andet. Se det og meld dig til via intranettet. Nyhedsbrevet
sendes også direkte til SP nøglepersonerne.

\\ Christina Petersen

8 Er der nogen fordele?
Der er udsigt til lidt mere overskuelige arbejdsgange på nogle
områder, og bedre overblik i FMK. Præcise beskrivelser af
ændringerne for de enkelte specialer og faggrupper kan findes
på intranettet. Her kan man også logge på et træningsmiljø og
prøve at arbejde i det nye system.

11
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NEDTÆLLING
til fremtidens
sterilcentral

Syv stationære, gule robotarme
giver et nap med, f.eks. når
operationsudstyret skal pakkes
på vogne efter sterilisering.

Robotterne er landet i sterilcentralen. 2019 bliver året,
hvor det højautomatiserede, teknologiske vidunder
åbner på Rigshospitalet – og inden sommer går de
første pilottest i gang

Natasja Wharja Hansen er begyndt at tælle
dagene. Som koordinerende projektleder for
implementering af Den Regionale Sterilcentral
er hun godt klar over, at tiden nærmer sig med
syvmileskridt. For om mindre end syv måneder
skal den første højautomatiserede sterilcentral,
verden har set, stå klar til at betjene operationsafsnit 3031 i HovedOrtoCentret med operationsudstyr.
- Vi kommer til at løbe stærkt i år, men vi kommer
også til at skynde os langsomt. For det er helt
12

afgørende, at vi tager os god tid til at teste alle
dele af processen. Det er et kæmpe set-up, som
ikke er set før, og vi vil ikke overlade noget til
tilfældigheder, siger Natasja Wharja Hansen.
I baggrunden kommer adskillige vogne glidende
forbi på transportbånd midt i godsterminalens
ankomsthal. Her stopper de kortvarigt, inden
turen går videre op på førstesalen, hvor det
brugte udstyr bliver vasket og rengjort. Man
fornemmer allerede, hvordan mennesker og
maskiner kommer til at smelte sammen om den

opgave, når sterilcentralen går i drift. Men det
er også et job, der kræver nye kompetencer og
efteruddannelse.
ROBOTTER OG ARBEJDSMILJØ
- Arbejdsmiljøet betyder enormt meget. Medarbejderne skal udvikle nye kompetencer, og så
skal de væk fra mørke skyllerum. I stedet rykker
de ind i mere arbejdsmiljøvenlige omgivelser,
hvor dagslyset strømmer ind fra høje vindues
partier, mens computerstyrede, R2D2-lignende
AGV-robotter sørger for at levere kasserne med
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urent udstyr op til bordhøjde, siger Natasja
Wharja Hansen. På den måde behøver medarbejderne ikke selv at foretage alt det tunge,
ensidige og opslidende arbejde.
- Når vi introducerer så høj en grad af automatisering i sterilcentralen, skyldes det flere ting. Vi
skal skåne vores medarbejdere for tunge løft og
forbedre arbejdsmiljøet, hvor vi kan. Samtidig
vil vi sikre os, at de rengjorte instrumenter ikke
kommer i menneskehænder efter steriliseringen
– ikke før de bliver pakket ud og taget i brug på
operationsstuerne, siger Natasja Wharja Hansen.
Et fuldautomatisk, intelligent højlager bliver også
en del af løsningen inden for sterilcentralens
mure. Et højt tårn med mere end 11.000 hylder
skal opbevare de mange kasser med sterilt
udstyr, som udelukkende bliver håndteret af en
robot. Når bestillingen fra en afdeling er modtaget i systemet, finder robotten udstyret frem
fra hylderne og sender det videre til operationsgangen.
INSTRUMENTER SPORES
Sporbarhed har været et af nøgleordene i pionerarbejdet med at udvikle en sterilcentral, der skal
sætte nye standarder. Det gælder både i forhold
til bygningen og den tekniske konstruktion – og
instrumenternes kredsløb. Fremover kommer
der ikke til at herske tvivl om, hvor udstyret
befinder sig.
- Vi skal have 100 % styr på instrumenterne og
deres vej igennem systemet. Også når instrumenterne venter på at blive taget i brug, forklarer
Lone Koch, der skal lede implementeringen af
nye arbejdsgange i forbindelse med centralisering i den nye Regionale Sterilcentral på
Rigshospitalet.

Nye tider i operationsplanlægningen
Den daglige booking af
operationer og bestilling
af instrumenter kommer
til at udfordre kultur og
praksis på operationsgangene
- Som det er i dag, bliver operationsinstrumenterne rengjort og steriliseret i skyllerum tæt på operationsstuerne, og man
opbevarer også instrumenter lokalt. Det
giver en fleksibilitet i planlægningen af operationerne, fordi man hurtigt kan sadle om
og flytte rundt på operationsprogrammet.
Men det er samtidig også en tidsrøver for
de sygeplejersker, der skal pakke udstyret,
og omgivelserne lever heller ikke op til de
lovkrav, vi bliver mødt med fremover, siger
Lone Koch, der leder den kliniske side af implementeringsopgaven på Rigshospitalet.
- Med det nye operationsudstyr og den
avancerede it-styring, vi får, kommer også

nye, standardiserede operationspakker,
som er tilpasset de enkelte operationer,
men der bliver ikke levnet meget plads til
improvisation. Bestillingen af operationsudstyr skal fremover ske dagen før, og det
ændrer ved den fleksibilitet, klinikkerne har
været vant til.
PILOTTEST INDEN SOMMERFERIEN
Implementeringen af Den Regionale
Sterilcentral på Rigshospitalet og Herlev
Hospital kommer til at strække sig frem
til 2022. HovedOrtoCentret og Neurocentret er de første centre, der tager det nye
system i brug. Først i køen står Klinik for
Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, der
går i pilottest i forsommeren og i fuld drift i
august 2019.
Enkelte steder har byggeledelsen ændret
lidt på den oprindelige plan. Det gælder
eksempelvis planerne om at indføre
AGV-robotter til transport af vogne til og fra
sterilcentralen. Det skyldes især, at transportvejene ikke egner sig til robotkørsel.

Natasja Wharja
Hansen viser de nye
arbejdsstationer og
opbevaringskasser til
instrumenter frem.

- Der er ingen tvivl om, at den høje standard,
vi lægger for dagen med avancerede it- og
sporingssystemer, vil løfte kvaliteten og gøre
det muligt at spore os frem til hver en bakke, og,
på sigt hvert et instrument, hvis noget går galt
eller ikke lever op til den forventede kvalitet i
produktionen eller hygiejnesikkerheden, siger
Lone Koch.
For nylig stoppede hun som centerchefsyge
plejerske i Abdominalcenteret. Nu ser hun frem
til at lede implementeringsopgaven for brugerne
på Rigshospitalet.
\\ Jesper Sloth Møller Foto: Büro Jantzen
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Ny fælles visitation af
hjertepatienter
I august flyttede afsnit på tværs af Hjertemedicinsk
Klinik og Thoraxkirurgisk Klinik sammen i to nye
enheder for henholdsvis hjerteklapsygdomme og
iskæmi på 14. og 15. etage. Siden da er der taget fat
på at komme fra naboskab til fællesskab på etagerne på tværs af kardiologi og kirurgi. Det tværgående
arbejde bliver blandt andet styrket med en fælles
visitation af hjertepatienter, som bliver sat i søen i februar 2019. Her vil TAVI-patienter og visse kirurgiske
hjertepatienter blive inviteret til en sygeplejerske- og
lægesamtale i ambulatoriet, hvor der er mulighed for
sammen med patienten at afklare, hvilket behandlingstilbud, der vil være det bedste ud fra det samlede
sygdomsbillede, patientens livssituation og egne
ønsker til behandling.

HOVEDORTOCENTRET

Dansk Enhed for Søvn
kirurgi har set dagens lys
Den nyetablerede Dansk Enhed for Søvnkirurgi på
Rigshospitalet er en del af Øre-næse-halskirurgisk
og Audiologisk Klinik og skal hjælpe svært søvnplagede patienter med at få deres søvn tilbage.
Enheden samler og optimerer udredning og kirurgisk
behandling, og benytter som de første i Danmark
diagnostiske kikkertundersøgelser i udredningen.
- Man ved, at op mod 40 procent af patienter med
søvnapnø desværre ikke kan anvende standardbehandlingen, og derfor kan gå i lang tid uden behandling. Det er de patienter, vi nu kan tilbyde et sted at
gå hen, fortæller Eva Kirkegaard Kiær, speciallæge
i Øre-næse- halskirurgisk og Audiologisk Klinik og
daglig leder af den nye enhed.

NEUROCENTRET

Neurocentret får eget
etisk råd
NEU Etisk Råd skal rådgive centerledelse- og klinikledelser i Neurocentret ved etiske dilemmaer.
Rådets medlemmer vil bestå af både ledere,
medarbejdere og eksterne repræsentanter.
- Det etiske råd er opstået efter et ønske fra en
af vores klinikker, med opbakning fra de øvrige.
Medarbejderne i vores klinikker skal træffe
svære valg, eksempelvis hvorvidt en livsforlængende behandling skal gives eller ej. Den
slags etiske dilemmaer vil der formentlig kun
komme flere af i fremtiden med hospitalernes
overgang til den nye styringsmodel. NEU Etisk
Råd skal sikre et ensartet beslutningsgrundlag
og dermed også give den enkelte medarbejder
rygdækning for de beslutninger, han eller hun
træffer, siger centerdirektør Jannick Brennum.
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Ny hjælp til leukæmipatienter
For patienter med kronisk lymfatisk leukæmi kan selv en
mindre infektion være livstruende, fordi deres immunforsvar
er stærkt svækket. Et nyt projekt ved overlæge Carsten Utoft
Niemann fra Klinik for Blodsygdomme skal nu undersøge, om
en kombination af to kendte typer kræftmedicin kan nedsætte
risikoen, hvis medicinen bliver givet forebyggende til nydiag
nosticerede patienter.

RUNDT
JULIANE MARIE CENTRET

SERVICECENTRET

Løft, træk og skub - rigtigt
Et nyt e-læringskursus skal hjælpe medarbejdere i Servicecentret med at passe bedre på og undgå arbejdsskader. For mange er dagens arbejdsopgaver nemlig forbundet med tunge løft,
træk og skub af tunge vogne samt ensidigt gentaget arbejde.
Programmet ”Løft, træk og skub – sådan undgår du arbejdsskader”, er udviklet af Servicecentret i samarbejde med
Forbedringsafdelingen og er obligatorisk for alle medarbejdere
i Servicecentret. Alle skal have bestået kurset første gang
inden den 1. maj 2019, og derefter én gang om året. Kurset kan
findes i Kursusportalen, Plan2learn.

Nyt Center for Køns
identitet
Center for Kønsidentitet åbner 1. februar 2019 med
forankring i Gynækologisk Klinik. Centret starter ud
med at tage sig af alle forløb for voksne over 18 år
fra februar 2019, og senere er det planen, at børn og
unge under 18 år også skal have forløb i centret. En
patientansvarlig koordinator og en koordinerende
sekretær vil være ankerpersoner for de henviste
borgere. De skal være med til at sikre, at forløbet er
koordineret og tilrettelagt med hensyn til den enkelte
borgers ønsker og behov inden for sundhedsvæsnets
tilbud og muligheder. Center for Kønsidentitet i Region
Hovedstaden kommer til at bestå af et stærkt tværfagligt samarbejde, der omfatter følgende specialer:
Gynækologi, Endokrinologi, Pædiatrisk endokrinologi,
Plastikkirurgi, Psykiatri, og Børne- og ungdomspsykiatri. Centret ledes af overlæge Malene Hilden.

DIAGNOSTISK CENTER

Personlig medicin i Østdanmark
Personlig medicin er afgørende for udviklingen af nye og bedre behandlingsmetoder i fremtidens sundhedsvæsen. Derfor er Region Hovedstaden, Region Sjælland, Københavns Universitet SUND og Danmarks
Tekniske Universitet gået sammen om at etablere gode rammer for
det videre arbejde til gavn for patienterne.
Tre centre udgør grundstenene, som infrastrukturen for personlig
medicin bygger på:
• Genomcenter Øst med base i Genomisk Medicin, som udvider
med funktion på Kennedy Centret til februar
• Datacenter Øst med udgangspunkt i den teknologi som PERSIMUNE-centret har udviklet
• Biobankcenter Øst, der bygger videre på den etablerede
tværregionale biobankstruktur.
Personlig Medicin i Østdanmark vil tillige komme til at indgå i
det nationale samarbejde om personlig medicin.
Læs mere om Rigshospitalets arbejde med personlig
medicin i særudgivelse af IndenRigs, der er delt ud til 
alle afsnit.
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Kan vi blive tydeligere omkring
PRIORITERING?
KOMMENTAR
af professor Gorm Greisen, formand for Etisk Råd
og vicedirektør Per E. Jørgensen

Foto Etisk Råd

Som landets førende højtspecialiserede hospital
er det en af vores kerneopgaver løbende at
indføre ny diagnostik og nye behandlinger. Nogle
gange får vi tilført midler til de opgaver. Andre
gange må vi selv – internt på Rigshospitalet
– prioritere og skaffe rum i budgettet til det nye.
Og prioritering er svær.
Kan nye behandlinger overhovedet sammenlignes indbyrdes? De er jo forskellige på mange
måder. Og hvordan kan nye behandlinger
sammenlignes med de behandlinger, vi allerede
leverer? Findes der en fælles skala?
Ja, man kan vurdere værdien for patienten af
en behandling i form af færre symptomer, mere
velbefindende, bedre evne til at klare dagens
opgaver, det vil sige øget livskvalitet - og ofte
også i form af længere levetid.
Den enkelte patients livskvalitet er svær for
andre at vurdere, og livskvalitet er ultimativt
en subjektiv vurdering. Den enkelte patients
gevinst i form af længere overlevelse påvirkes
også af andre faktorer såsom andre sygdomme
eller alvorlige bivirkninger.
Men det er alligevel muligt at lave en gennemsnitsbetragtning og en beregning: Ved at gange
16

de gennemsnitlige gevinster i livskvalitet og i
levetid får man et tal som kaldes ‘quality-adjusted life years‘ - QALY. Hvis man holder det tal
op mod prisen for behandlingen, får man, hvad
man kalder ‘incremental cost/effectiveness
ratio’ – ICER. ICER er altså et mål for, hvor meget
livskvalitet man får man for pengene – gennemsnitligt set.
Skal prioritering mellem nye og gamle behand
linger så bare afgøres ved sammenligning af
ICER? Nej, det er hverken muligt eller etisk
rigtigt. Dels har vi sjældent præcise tal, hverken
for omkostning eller effekt. Og dels er det
næppe rigtigt, at sådanne tal skal trumfe alle
andre overvejelser. For eksempel er der ved nye
behandlinger tit et element af forskning, udvikling og erfaringsopsamling, der som en ekstra
bonus kan komme fremtidige patienter til gode.

QALY = livskvalitet x leveår
ICER = øget QALY / øgede behandlingsudgifter

Foto Büro Jantzen

Andre relevante forhold kan for eksempel være
alder og manglende behandlingsmuligheder ved
alvorlige sygdomme. Der er generelt en større
betalingsvillighed, når det drejer sig om børn og
om nye behandlingsmuligheder til alvorligt syge
patienter, hvor der ikke tidligere har været noget
tilbud.
Men mon ikke overvejelserne alligevel bliver
lettere at dele, hvis vi søger at skønne over ICER,
når det er muligt? Mon ikke det bliver lettere at
diskutere prioriteringsdilemmaerne? Og mon
ikke det bliver lettere at se rimeligheden i til- og
fravalg?
OM MENNESKERS VÆRDI OG VÆRDIGHED
En alvorlig konsekvens af livskvalitetsbetragtninger er, at det giver større QALY-effekt at
redde livet for et rask menneske end for et
menneske med kronisk sygdom eller handicap.
Er det menneske så mindre værd?
Vi mener nej. Men man kan godt sige, at livet kan
have mindre værdi for et menneske end for et
andet – og samtidigt fastholde, at de to personer har den samme værdi som mennesker.
Vi mener, det kommer klart til udtryk, når man
vælger palliativ behandling. Der vælger man jo
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Om ’måling’ af livskvalitet
Den europæiske model for ’måling’ af livskvalitet
(https://euroqol.org) indeholder fem dimensioner:
1
2
3
4
5

Bevægelighed
Påklædning
Vanlige aktiviteter
Smerter/ubehag
Angst/depression.

Det er områder, der er vigtige for de fleste mennesker, og som kan påvirkes negativt af de fleste
sygdomme.
Hver dimension kan scores på en tre trins skala.
Mange mennesker i mange lande har rapporteret
deres egne kombinationer af nedsat livskvalitet
på de fem områder sammen med deres eget sub-

ikke at bevare/forlænge livet, men mennesket
bliver centrum for de største anstrengelser for at
bevare værdigheden. Det er livet man vælger fra,
ikke mennesket.
VÆRDI I AT FORBEDRE LIVSKVALITET
En anden alvorlig konsekvens af livskvalitetsbetragtninger er, at livsreddende behandling
må ’konkurrere’ med behandling, der forbedrer
livskvaliteten, når der skal prioriteres. Her er et
ekstremt eksempel:
En ny behandling kan forlænge levetiden gennemsnitligt med 1 år, men livskvaliteten er lidt
nedsat – den er 80% eller 0.8, så behandlingens
effekt er 0.8 x 1 år = 0.8 QALY. Behandlingen
koster 400.000 kr. (mere end den gamle behandling), så ‘incremental cost-effectiveness ratio –
ICER, bliver 500.000 kr/QALY.
Et ambulant besøg kan forbedre livskvaliteten
for en anden patient med 20% i en uge. Det kan
være fordi patienten kommer til at gå hurtigere,
får mindre ondt, eller hurtigere får besked om sin
sygdom og derved bliver mindre angst. Så effekten bliver 0.2 x 1 uge = 0.004 QALY. Et ambulant
besøg koster 2000 kr., så ICER her bliver også
500.000 kr/QALY.

jektive svar på spørgsmålet: ”hvordan vurderer
du din livskvalitet i dag” på en visuel-analog skala
(VAS) fra 0-100%, hvor 0 er den værst tænkelige
livskvalitet og 100% er den bedst tænkelige. Det
er sådanne data, man har brugt til gennemsnits
beregninger.
Nedsat livskvalitet vurderes lidt forskelligt i
forskellige lande. Det er måske ikke så mærkeligt:
Der er forskel på levevilkår, og forskelle på sociale
værdier.
Du kan læse mere om metoden og prøve at score
din egen livskvalitet påwww.euroqol.org. Du kan
vælge mellem en hollandsk, engelsk eller canadisk
reference.

Mange mennesker kan altså få en lille forbedring
for samme beløb som det koster at hjælpe én
patient meget.
BRUG AF QALY OG ICER
Alle i sundhedsvæsnet vil helst levere det
bedste. Og det kan være frustrerende at blive
forhindret i det på grund af manglende ressourcer. Men vi håber, det kan blive lettere at acceptere, hvis man forstår begrundelserne for de valg,
der bliver truffet. Derfor skal vi tale om mere om
vores prioriteringer på Rigshospitalet. Dem, som
arbejder direkte med patienterne, dem, som
leder og fordeler arbejdet og dem, som leder og
fordeler budgetterne skal tale mere sammen –
for prioritering er et fælles ansvar.
QALY og ICER kan ikke stå alene, men de
kan være med til at strukturere prioriterings
diskussionen, og de kan også medvirke til at
skabe større transparens i beslutningerne.
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- Jeg har mødt flere, der
har valgt livet fra

Tæt på
en kollega

Sygeplejerske Sidsel Færgemann uddanner hjælpere til at overvåge
patienter, der ikke kan trække vejret selv. Hun møder ind i mellem
mennesker, der bevidst vælger mellem liv eller død
- Patienterne her på afdelingen har svært ved
at trække vejret selv, og en del af mit arbejde er
at forberede dem på at skulle have behandling i
eget hjem. Nogle patienter har behov for respiratorbehandling via en tube i luftrøret, og de får
ansat et såkaldt respiratorisk hjælperhold, som
overvåger patienten 24 timer i døgnet. Andre har
behov for maskebehandling uden overvågning.
- Patienterne kan være både børn og voksne, der
lider af sjældne og kroniske vejrtrækningshandicaps. Alt fra muskelsvindsramte over trafikofre
til babyer, der egentlig ikke er specielt syge, men
skal vokse fra en forsnævring af luftvejene. De
kan alle i yderste konsekvens dø, hvis de ikke får
respiratorbehandling.
- Hjælperne skal i hjemmet være indenfor synseller høreafstand og deres opgaver er eksempelvis at skabe frie luftveje og passe respiratoren.
Oplæringen tager fire til seks uger, og hjælperne
behøver ikke en sundhedsfaglig baggrund. Jeg har
alt fra studerende i starten af 20’erne til folk sidst i
50’erne og en blanding af både mænd og kvinder.

- Det er ikke min opgave at vurdere, hvad der er
rigtigt og forkert i den situation, men jeg kan godt
tænke mit. Og det kan både være, at det måske
var en rigtig beslutning for det menneske i den
situation. For andre kan jeg godt tænke, at det
ikke havde været en stor indskrænkning af deres
liv at fortsætte med behandling.
- Jeg dømmer ingen. Jeg forstår godt deres
higen efter livet, at folk vil have det sidste med,
at de ikke er klar. Jeg har både set patienter,
der ville holde fast, hvor familien egentlig var
klar til at give slip. Men også det modsatte: Hvor
patienten gerne vil dø, og familien ikke kan holde
tanken ud. Jeg kan umuligt fortælle dem, hvad
der er rigtigt og forkert.
- Jeg har selv tænkt over det, og jeg ville ikke vælge at få respiratorbehandling over en tube og et
hjælperhold. Jeg har dog også været her så længe,
at jeg ved, at det kan du kun vurdere, når du selv
er i situationen. Jeg kan vælte på cykel i morgen
og have behov for den behandling, og så kan det

- Nogle patienter vil ikke have respiratorbehandling og siger nej tak. Andre vil ikke have respirator
via en tube samt alt hvad dét indebærer, døgnet
rundt. De træffer et valg, og så ved jeg, at det
kan være et spørgsmål om tid. Jeg har set flere,
der på den måde har valgt livet fra.
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- Nogle af de mennesker, jeg møder her, kommer
jeg til at huske resten af livet. De er her på et
tidspunkt i deres liv, hvor de er særligt udsatte
og skrøbelige. Vi kan forberede dem på livet efter
hospitalet, men sandheden venter først derude.
Det er en grænseoverskridende og grænseudvidende periode for patienter, pårørende og
personale. Det gør et varigt indtryk.
- Jeg er med til at gøre en stor forskel for patienterne. Vi har folk, der kommer her efter nogle
måneders maskebehandling og som har fået
kræfter til at gå en tur for første gang i mange år,
hvor de før måske havde behov for en lur efter
bare at have spist morgenmad. Når du ser sådan
et ansigtsudtryk på en patient, så … jeg tænker
ofte” Hold da op, mit job giver bare god mening”.
Det er livsbekræftende at være her på mange
måder. På godt og på ondt.
\\ Mikkel Andreas Beck
Foto: Büro Jantzen

- At oplære hjælperne er et meget alsidigt arbejde,
for der er ingen skabeloner. Vi har et kompendie
med retningslinjer, men hvordan den enkelte
hjælper når i mål, er meget forskeligt. En del af
opgaven er at skabe tryghed mellem hjælpere
og patient. De skal være sammen hele tiden og
måske i mange år frem.
- Forholdet mellem hjælper og patient skal både
være professionelt og rummeligt. Der skal være
plads til ægtefælle, børn og måske forældre.
Hjælperne skal ikke være en del af familien, men
det skal de så på en måde alligevel. Det gør det
svært, men også spændende. Nogle patienter vil
gerne have hjælperne helt tæt på, andre vil gerne
have en distance.

være noget helt andet. Hvad skal jeg vælge til
eller fra? Det er netop det svære spørgsmål.

Sygeplejerske Sidsel Færgemann arbejder på Respirationscenter Øst på Rigshospitalet
Glostrup, hvor mange af patienterne skal overvåges i deres
eget hjem resten af livet.
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NY VIDEN I 2019
Igen i år kan du som ansat på Rigs
hospitalet komme gratis på Folkeuniversitetet. Forstå Trumps
USA, hør om pseudoarbejde
og vælg, om du bliver fristet af ”Flow i hverdagen”,
”Stoisk ro i hverdagen”
eller et af de mange
andre tilbud.
Find oversigten på intranettet under Nyheder.

Højsæson for motion
med kollegerne
Januar er de gode nytårsforsætters tid, og det mærker man også hos Træningscentret på Blegdamsvej.
- Der er flere folk, der træner i øjeblikket end normalt, lyder meldingen fra daglig administrator Niels
Hansen.
Fra nytår og hen over foråret er det højsæson, inden
der bliver længere mellem de besøgende hen over
sommeren. I løbet af efteråret stiger aktiviteten
igen.
- Mange kommer her og træner, fordi de har hørt om
det fra en kollega. Her er åbent hver dag og holdtræning alle hverdage, fortæller Niels Hansen.
Omkring 800 ansatte er tilmeldt hos Træningscenteret – og der altid plads til nye.
I Glostrup kan man komme aktivt i gang med det
nye år i medarbejderforeningen Pusterummet. Begge steder er prisen 95 kr. om måneden.

Tid til ferieplanlægning

Er der brug for motion i helt andre omgivelser for at
holde nytårsforsætterne, er der mulighed for at bruge rabatordningerne for medarbejdere til en række
fitnesscentre.
Læs mere på intranettet under Personale –
Medarbejdertilbud – Motionstilbud.

De 61 ferieboliger i Region Hovedstadens
Feriefond er nu åbne for booking til den
kommende sæson. Mange af boligerne kan
bookes hele året.
Vil du leje en feriebolig i sommerferien (uge
27-33), skal du lægge dit ønske ind senest
14.februar – lodtrækningen foregår så
15.februar. Både de danske og udenlandske
ferieboliger er med i sommerferie-lodtrækningen.

DET
SKER
SYMPOSIUM FOR BIOANALYTIKERE 
OG LABORANTER
Oplæg m.v.
8. MAJ, Auditorie 1, Blegdamsvej
SYGEPLEJESYMPOSIUM 2019
Oplæg m.v.
22. MAJ, Auditorium 1, Blegdamsvej
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Måler mellemkødet HOS MÆND
Helt seriøst: Mellemkødsmålinger giver vigtige data 
til forskere
Indrømmet: Der er ikke noget, der hedder en
mellemkødsmåler. Det er bare en almindelig skydelære – en avanceret form for lineal, for de der
ikke kender en sådan – men den her ER faktisk
blevet brugt til at måle mellemkødet hos mænd.
Og selv om det kan lyde en smule besynderligt,
så er der skam fuld alvor og et seriøst forskningsprojekt bag, at 1100 voksne mænd har fået
målt afstanden mellem undersiden af pungen
og anus – den såkaldt anogenitale distance eller
blot AGD.
- Der er ganske stor forskel på afstanden blandt
både nyfødte
og blandt
voksne.

Mig
og mit
apparat

Rigshospitalet er fuld af maskiner,
dimser og andre remedier. IndenRigs
kigger nærmere på de tekniske vidundere – og de, der bruger dem. Denne
gang en mellemkødsmåler på
Blegdamsvej.

Man mener, at den afstand bestemmes i
fostertilværelsen, og der har vist sig at være en
sammenhæng mellem AGD og en lang række
forskellige påvirkninger, som den gravide har været udsat for, siger Lærke Priskorn, der er ph.d. i
folkesundhedsvidenskab og forsker på Klinik for
Vækst og Reproduktion Rigshospitalet.
Mellemkødsafstanden er eksempelvis en markør for sædkvaliteten: Jo kortere afstand, des
dårligere er sædkvaliteten generelt.
- Vi har set afstande på alt fra 2,5 centimeter
til 10 centimeter, og det har ikke nødvendigvis
noget at gøre med, hvor høj manden er. Og selv
om du ikke bare kan sige, at er AGD kort, så er
sædkvaliteten dårlig og omvendt, så er der et
klart mønster, siger Lærke Priskorn.
GÆLDER OGSÅ GNAVERE
Men hvordan finder man overhovedet på at måle
mellemkød hos mennesker? Tanken stammer
fra USA – og fra en gammel metode til at kønsbestemme rotter, fortæller Lærke Priskorn.
- På nyfødte gnavere kan man ikke umiddelbart
se om, det er hanner eller hunner. Men fra anus
til genitalier er der markant længere hos hanner
end hunner. En amerikansk forsker besluttede

sig til at finde ud af, om det også gjorde sig gældende for mennesker, fortæller Lærke Priskorn.
Og det gjorde det: AGD er en indikator for, hvor
maskuliniseret eller feminiseret et foster er.
Derfor fandt Lærke Priskorn og hendes kolleger
skydelæren frem. Meget af testikelfunktionen er
grundlagt i fostertilværelsen, og AGD kan derfor
være en vigtig markør for, hvad der sker i fostertilstanden – hvordan det ufødte barn påvirkes af
moderens livsstil og udsættelse for kemikalier i
miljøet.
- Forskerne vil gerne undersøge, hvilke effekter
kemikalier og hormonforstyrrende stoffer har
på både den nyfødte og senere under barnets
opvækst. Er den korte eller lange AGD kun
medfødt, eller kan den også påvirkes mens man
vokser? spørger Lærke Priskorn, der også
er involveret i et studie, der kan fastslå
om kortere eller længere mellemkød
kan have en sammenhæng med
testikelkræft.
\\ Mikkel Andreas Beck
Foto: Büro Jantzen
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