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Småt
& godt
ÅBENT HUS
SØNDAG D. 1/9
KL. 11-13
OPLEV
NYBYGGERIERNE
1. september deltager Rigshospitalet igen i det
landsdækkende åbent hus-arrangement ”Vi bygger
for livet”, der sætter fokus på de nye hospitalsbyggerier. Vil man gerne invitere familie eller venner til at
se nærmere på Nordfløjen eller høre om Sterilcentralen, er det en god mulighed – men husk tilmelding
via rigshospitalet.dk, da der er et begrænset antal
pladser til rundvisningerne.

MÅNEDENS CITAT

Vi kvantitative
forskere kunne blive bedre
til at arbejde sammen med
forskere, der bruger kvalitative
metoder. Vi kunne blive bedre
til at spørge patienterne.
Henrik Ullum, professor og formand for Lægevidenskabelige
Selskaber til videnskab.dk 19. juli 2019.

MÅNEDENS TAL

223.438
2

Så mange stykker
kage producerer
Centralkøkkenets
økologiske bageri
hvert år.
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MÅNEDENS LISTE
PATIENTER, DER BRUGER M
 IN SUNDHEDSPLATFORM (MINSP)
Klinikker med flest samlede antal oprettede brugere i juli 2019:

1
2
3
4
5

Radiologisk Klinik - 5.021
Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme - 2.601
Onkologisk Klinik - 2.372

Flere og flere af Rigshospitalets
patienter bruger nu Min Sundhedsplatform til at få overblik
over deres aftaler, se resultater
fra undersøgelser eller kommunikere med hospitalet.
I juni 2017 var 4.080 patienter
aktive på Min SP, året efter var
tallet steget til 10.678 og i juni i
år var 21.476 patienter aktive på
MinSP.

Gynækologisk Klinik - 1.932
Øjenklinikken - 1.325

MÅNEDENS FOTO

Sommerhimmelen fløj ind og forvandlede
administrationen over Patienthotellet.
Foto: Inge Troest
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Operationspatienter på dagsbesøg
tjekker ind og ud samme sted
Nyt afsnit i Nordfløjen skal tage imod og udskrive operations
patienter på tværs af specialer. De mindst komplekse forløb
flyttes fra de kirurgiske klinikker og tilbydes i stedet et optimeret
og kortere forløb i det nye afsnit
Når operationspatienter tjekker ind i Nordfløjen
til januar næste år, vil mange af dem gøre det
i det nye Afsnit for Operationsmodtagelse og
Opvågning (OMO). Her bliver patienter, der skal
gennem mindre komplekse operationer, gjort
klar, hentet og kørt til operationsstuen. Og hertil
kommer de tilbage for at vågne op. Efter opvågningen går patienterne hjem eller fortsætter
pleje og behandling i sengeafsnittet.
- Det er nyt for Rigshospitalet at organisere
korttidskirurgiske forløb i så stor skala på denne måde, og det bliver et af regionens største
afsnit af sin slags, siger Pernille Olsbro, ledende
oversygeplejerske i Anæstesi- og Operations
klinikken i HovedOrtoCentret.
KORTERE TID I HOSPITALSSENG
Det nye afsnit er et samarbejde mellem Hoved
OrtoCentrets og Neurocentrets kirurgiske
klinikker. Her har man gennemgået og optimeret
i alt 42 typer patientforløb, som fremadrettet
omlægges til korttidskirurgi. I alt godt 5.000
patienter – en fjerdedel af den samlede operationskapacitet i Nordfløjen – skal fremover
plejes og behandles i det korttidskirurgiske
afsnit i OMO.

Setup’et i afsnittet er gearet til at optimere de
enkelte patientforløb, så patienternes ophold
på hospitalet bliver kortere end i dag. Det forklarer Hanne Trøst Nielsen, der 1. juni startede
som afdelingssygeplejerske i afsnittet.
- Tanken er, at patienterne skal være så kort tid
i en hospitalsseng som muligt. Det betyder, at
de mindst komplekse forløb, der i dag foregår i
de kirurgiske afdelinger og optager sengepladser i de almindelige sengeafdelinger, tilbydes
et forløb i den nye Operationsmodtagelse og
Opvågning, siger hun og fortsætter:
- Det kan for eksempel være kirurgisk fjernelse
af tænder, mindre kæbeoperationer, håndoperationer, fjernelse af polypper og cyster på
stemmelæberne, fjernelse af modermærker og
scanninger i fuld bedøvelse. Afsnittet vil derfor
indgå i et tæt samarbejde med de kirurgiske
specialer for at sikre høj faglighed og kvalitet.
Hanne Trøst Nielsen forklarer, at patienter, der
har behov for længere pleje og behandling,
fortsat vil være indlagt i de kirurgiske klinikker i
sengeafsnittet i Nordfløjen.
\\ Jacob Gyldenløve Aaen Foto: Büro Jantzen

Om OMO
Patienter i Afsnit for Operationsmodtagelse og Opvågning vil typisk
være:
• dagkirurgiske patienter, der
bliver modtaget og udskrevet
samme dag (0-12 timer)
• patienter, der skal overnatte en
enkelt nat efter operation, inden
de udskrives (12-24 timer)
• patienter, der efter operation
og opvågning skal indlægges i
sengeafsnit (klassisk opvågning)

Klinikker der får
patienter i OMO
•
•
•
•
•
•
•
•

Neorokirurgisk Klinik
Neurologisk Klinik
Ortopædkirurgisk Klinik
Plast-Brand
Tand-Mund-Kæbe
Øjenklinikken
Øre-Næse-Hals
Radiologisk Klinik

Halvdelen af de 5.000 patienter,
der skal behandles i afsnittet, vil
være børn.

OMO’s placering
Det nye afsnit ligger i direkte
forlængelse af operationsgangen
på 1. og 2. sal i Nordfløjen, så mod
tagelse, operation og opvågning
kan blive et tæt forbundet forløb
for patienten.
Klinikchef Casper Claudius, ledende
oversygeplejerske Pernille Olsbro (i
midten) og afdelingssygeplejerske
Hanne Trøst Nielsen står ved den blå
ankomstskranke på 2. sal i Nordfløjen.
Det er her operationspatienterne i
fremtiden skal tjekke ind og ud.
4

Afsnittet forventes at blive
normeret til cirka 45 årsværk.
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Folkeuniversitetet er åbent
Har du lyst til at få nye input eller
blive klogere helt gratis? Så kan
du igen tilmelde dig et gratis
kursus på Folkeuniversitet
I foråret var nogle af de mest populære
kurser blandt Rigshospitalets medarbejdere ”Optimer din hjerne”, ”Medicin
på et semester”, ”Slip bekymringerne”
og ”Relationskompetencer – styrk
dine relationer”.
Her i efteråret kan du blandt andet
melde dig på kurset som ”Kvinde kend
din karriere”, ”Hvad alle bør vide om
mænd”, foredrag om ”Hvor er sundhedsvæsenet på vej hen” eller ”Sproget får det
glatte lag – faste vendinger i forandring”.
Se hele det store udvalg på Rigshospitalets intranet
- > nyheder.

Er du
UpToDate?
Har du noget, du mangler?
Mangler du en solrig lejlighed ved
søerne? Eller skulle du måske
have fundet nogle nøgler? Så kan
du gå ind på opslagstavlerne på
intranettet og se under sælges,
købes eller gives væk.
Under boliger kan du leje nogle
af dine værelser ud – eller finde
en sommerbolig i Palma de
Mallorca. Har du tabt din pung,

eller savner du et rullebord, er
det også her du kan lede under
overskriften hittegods.
Du kan også købe og sælge stort
og småt, fra fodtøj til europapaller.
Se de mange muligheder på
intranettet under Personale ->
Opslagstavler.

Nu er der adgang til
databasen UpToDate
for alle medarbejdere
på Rigshospitalet
Databasen indeholder evidensbaserede anbefalinger til kliniske problemstillinger. Du finder UpToDate på de
medicinske bibliotekers hjemmeside i
databaselisten.
Der er mulighed for at få fjernadgang
til databasen via egen PC, smartphone
eller tablet.
Biblioteket afholder workshops for
nye brugere på Blegdamsvej 4. september og 6. november 2019 og i Glostrup 3. september og 5. november.
Læs mere på Rigshospitalets intranet
-> forskning -> biblioteker og databaser
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Redder
tusindvis
af liv på
ren rutine
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Ballonudvidelser er siden indførslen for 30 år siden gået fra at
være en nervebetonet rejse ind i ukendt land til at være hverdagsarbejde. Men den succesrige rutine har en bagside for patienterne
”Hjertestop”, lyder meldingen, da en håndværker en varm sommermorgen kl. 7.15 falder
om på gaden i et af Københavns brokvarterer.
Langsomt er åren, der løber rundt langs den
cirka 50-årige mands hjerte, stoppet til for til
sidst at blive lukket helt af med det resultat, at
hjertet holder op med at slå.
Ambulance og lægebil tilkaldes og med stød fra
en hjertestarter får redderne manden genoplivet. Godt 30 minutter efter, at der blev ringet
1-1-2, ligger håndværkeren kl. 7.50 på operationsbordet.
Fra ambulancen er der sendt oplysninger om
patienten, så personalet er godt forberedt på, hvad der skal ske.
Gennem et to millimeter stort hul i
mandens lyske går overlæge Steffen
Helqvist op gennem pulsåresystemet
til blodproppens nås, suges ud, og den
såkaldte stent - en slags flettet metalrør
- lægges på plads og udvides med
ballon for at sikre fri passage i blodåren.
Patienten bliver løbende scannet, så
Steffen Helqvist kan følge med undervejs og se nøjagtigt, hvad han laver. 25
minutter senere rulles patienten mod
opvågningen efter en succesfuldt overstået operation.
EN REJSE I UKENDT LAND
Den hurtigt overståede – og livreddende – operation på under en halv time
står i stærk kontrast til et lignende
forløb for 30 år siden, da læger på
Rigshospitalet i marts 1989 foretog den
type operation for første gang.
- Det var helt nyt og ukendt land. Der
stod et hold klar til at udføre ballonudvidelsen på en stue, mens et helt hold
stod klar på en stue lige ved siden af
til at skære brystkassen op for lave
åben hjertekirurgi, hvis noget gik galt,
fortæller professor og overlæge Thomas
Engstrøm fra Hjertemedicinsk Klinik.
Knap 10 år tidligere var der ikke meget
at gøre for en blodproppatient.
- Man gav dem afføringsmiddel, så
de ikke anstrengte sig og holdt dem
sengeliggende. Knap halvdelen var
døde, inden der var gået et år, fortæller
Thomas Engstrøm.

Siden kom blodpropopløsende medicin, som
imidlertid ikke var så effektiv som ballonoperation. Thomas Engstrøm skønner, at der er
foretaget mellem 35.000 og 40.000 ballonoperationer siden 1989. Også her er der sket et
tigerspring inden for overlevelses- og succesraten.
- Før vi kunne lægge en stent, kom 40 procent
af patienterne tilbage indenfor et år og skulle
have lavet yderligere indgreb, efter stenten var
det kun 20 procent. Men karvæggen kan blive
irriteret og danne arvæv på grund af metallet.
Derfor begyndte vi at påføre forebyggende
medicin på stenten, og det har fået antallet af
patienter, der kommer tilbage med det samme

Ballonen puster liv i
blodåren
• En ballonudvidelse bruges, når en blod
åre er stoppet til.
• Lægen fører en såkaldt stent, som er et
flettet metalrør, der udvides ved hjælp af
en ballon, ind i åren.
• Stenten kan gøres stor ved at puste
ballonen op, og er lavet så den ikke falder
i sammen igen, når ballon tages ud.
• Blodet kan nu frit strømme gennem det
tidligere indsnævrede sted.

Blodpropper skyldes
ofte livsstil
• Blodpropper skyldes ofte usund livsstil.
• Kost, forhøjet kolesterol, blodtryksfor
højelse og diabetes, men især rygning
er i søgelyset som risikofaktorer.
• Især mænd rammes – det skyldes
også, at de sent eller slet ikke går til
lægen, når de rammes af symptomerne.

problem, ned på 4-5 procent, fortæller Thomas
Engstrøm.
ET FANTASTISK SAMARBEJDE
Behandlingen er langt mere skånsom for
patienten end åben hjertekirurgi, og succesraten er kolossal. Og selv om der – som ved alle
operationer – er risici, er de få.
- Der kan gå hul på åren, når man puster ballonen op, og det kan være kritisk. Hvis det bløder
ud i hjertesækken, er der ikke meget plads og
blodcirkulationen kan kollapse. Der kan også
rive sig materiale løs, som så kan sætte sig fast
i hjernen, men det er i dag en minimal risiko,
siger Thomas Engstrøm.
Den største fare for en blodproppatient
består i den tid, pulsåren er lukket og i
værste fald hvis hjertet er stoppet.
- Hvis hjertet stopper, er hjernen uden ilt
– og der kan komme betydelige skader,
hvis man ikke får hjertet i gang hurtigt,
siger Thomas Engstrøm.
Hver dag gennemføres ud over en række
planlagte behandlinger i snit fire-fem
akutte ballonudvidelser på Rigshospitalet, og langt de fleste ender rigtigt godt.
STORE FORDELE GIVER BAGSLAG
- Det er resultatet af et fantastisk samarbejde mellem ingeniører, dedikerede
læger, præhospitale enheder og politikere, der har skabt et system, hvor man
kan få en hurtig og effektiv behandling i
Danmark, siger Thomas Engstrøm.
- I dag kan du se en mand, der er faldet
om med noget, han var død af for 30 år
siden, sidde og drikke en kop kaffe på
opvågningsstuen en times tid efter operationen, fortæller Thomas Engstrøm.
Men det er faktisk ikke kun til det gode.
Den høje succesrate har en bagside.
- Den gode udvikling har givet et paradoksalt problem. Nogle får så hurtig og
smertefri en behandling, at de slet ikke
føler, de har været syge. De kan være
svære at overbevise om, at de skal lade
være med at ryge, passe på vægten og
dyrke motion. Jeg har haft patienter,
der regner med, at de skal hjem og til et
møde næste dag, siger overlægen.
\\ Mikkel Andreas Beck
Foto: Büro Jantzen
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Knivskarpe billeder
AFSLØRER SKJULTE
FORBINDELSER I
HJERNENS DYB
Forskere fra Rigshospitalet opfanger epilepsiens usynlige sygdomsfrem
kaldende netværk med knivskarpe billeder af hjernen. De første 43 patienter
har været en tur i Danmarks kraftigste MR-skanner på Hvidovre Hospital
Øverst ses en traditionel 3T mr-skanning,
nederst den nye 7T.
Den nye MR-skanner
giver revolutionerende,
skarpe billeder – takket
være et magnetfelt, der
måler 7 Tesla. Magnetfeltet er 140.000 gange
kraftigere end Jordens.

En ny, avanceret MR-skanner, der er mere end
dobbelt så kraftig som andre MR-skannere, kan
revolutionere epilepsibehandlingen. Forskere fra
Neurobiologisk Forskningsenhed og Epilepsiklinikken afdækker, hvordan de nye skanningsbilleder kan være med til at blotlægge usynlige
forbindelser i hjernens dyb og dermed bane vejen for bedre diagnostik og målrettet, skånsom
epilepsikirurgi i fremtiden.
SMÅ OG STORE ANFALD
De første 43 patienter med svær epilepsi har
nu været en tur skanneren i forbindelse med
evalueringsforløb for kirurgi. Bag undersøgelserne står overlæge Lars Pinborg, leder af det
danske epilepsikirurgiprogram, og Giske Opheim,
ph.d.-studerende i Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet.
- Patienterne har ofte svære anfald, enten dagligt
eller flere gange om måneden. Anfaldene er vold
somt generende for livskvaliteten og varierer fra
at være store anfald med kramper til helt små
anfald, hvor patienterne har oplevelser, som
andre ikke kan fornemme, og hvor de i forskelligt
omfang er bevidsthedspåvirket. Fælles for de
patienter, vi udreder med henblik på epilepsi
8

kirurgi, er, at medicinen ikke hjælper i tilstrækkelig
grad og ofte giver slemme bivirkninger, siger
Giske Opheim.
FREMTIDENS EPILEPSIBEHANDLING
De første resultater med hjerneskanningerne
lover godt for fremtidens epilepsibehandling.
For selv om traditionel MR-skanning bidrager til
udredning af omtrent halvdelen af patienterne i
dag, er det langt fra sikkert, at skanningerne giver det fulde billede. Den nye skanner giver mere
detaljerede billeder, og forskerne håber dermed,
at flere kan blive hjulpet med de innovative
analyser.
- Med den nye MR-skanner ser det ud til, at vi
kan fange nogle af de små forandringer i hjernen,
som vi ikke ser på traditionel MR-skanning. Vi
får også flere detaljer at kigge på hos dem, hvor
vi allerede ser noget på traditionelle skanninger.
Herved får vi bedre mulighed for at forstå, hvor
epilepsien opstår, og hvordan den udbreder sig i
hjernen, og vi får et bedre værktøj til at bestemme, hvor og hvor meget af hjernen lægerne skal
stimulere, brænde eller skære væk for at stoppe
anfaldene, eller om kirurgisk behandling i det
hele taget er en mulighed, siger Giske Opheim.

EPILEPSI ER EN NETVÆRKSSYGDOM
Der hersker enighed blandt eksperterne om, at
epilepsi er en netværkssygdom, der spreder sig
i store dele af hjernen og er ansvarlig ikke blot
for anfald, men også f.eks. hukommelsesbesvær
eller depressive symptomer. Disse netværk kan
visualiseres under en MR-skanning, også selvom
der ikke er sygdomsaktivitet i form af anfald.
Den viden ser Giske Opheim og hendes forskerkolleger gerne, at fremtidens epilepsidiagnostik
bygger videre på.
- Som det er i dag, fokuserer vi primært undersøgelserne på, om der er et her-og-nu-bidrag fra de
nye anatomiske detaljer på de nye skanningsbilleder. Vi er i teorien tilfredse, bare det kan hjælpe
én enkelt patient, men vi vil gerne skridtet videre
og samtidigt inddrage omfattende computer
analyser af hjernens netværk, siger Giske Opheim
og fortsætter:
- Som led i forskningen foretager vi nu også
funktionel MR-skanning af hjernen, hvor vi kigger
på ændringer i hjerneaktiviteten, i modsætning
til de sædvanlige strukturelle skanninger, hvor vi
kigger på anatomien. Med 7 Tesla MR-skanning
kan vi opnå en højere opløsning og på den måde
fokusere på hjerneområder hos en patient med
epilepsi. Dette kan i fremtiden forhåbentlig også
bruges til at opfange de usynlige netværk, der
fører til epilepsi, og guide kirurgerne i den rigtige
retning hos den store gruppe af patienter, hvor
hjernevævet ser normalt ud på strukturelle
MR-skanninger.
Tanken er at inddrage den computerbaserede
billeddiagnostik, når Epilepsiklinikken flytter
ind i Rigshospitalets nye Nordfløj i starten af
2020. Her vil rammerne og udstyret være egnet
til at udføre avanceret laserkirurgi, guidet af den
seneste teknologi inden for MR-skanning.
\\ Jesper Sloth Møller

Helle Ring Knudsen (t.v.), Signe Perlman og
Dorthe Hartwell har udviklet mere fleksible
tilbud til patienter med endometriose.

Fleksible forløb
hjælper patienter
med endometriose

Endometriose
– kort fortalt
• Endometriose er en kronisk underlivssygdom, som rammer ca. 6-10 pct. af alle kvinder
i den fødedygtige alder.
• Sygdommen kan blandt andet medføre
smerter og træthed i hverdagen.
• Rigshospitalet ser ca. 400 nyhen
viste patienter om året.

Mere tilfredse patienter og kortere ventetider er resultatet af,
at Gynækologisk Klinik har ændret de faste kontroller for patienter
med endometriose til mere fleksible opfølgningsforløb
En bred palette af individuelle tilbud har forbedret
patientforløbene for kvinder med den kroniske
underlivssygdom endometriose. Det viser erfaringer fra Gynækologisk Klinik, hvor de har droppet
de faste kontroller og givet patienter mere fleksible muligheder for vejledning og støtte.
I en to-årig periode efter en operation eller
endt behandling kan patienterne vælge mellem
forskellige undervisnings- og vejledningstilbud,
og de fleste bliver klædt godt på til livet med en
kronisk og ofte smertefuld sygdom, forklarer
sygeplejerske Helle Ring Knudsen. Sammen med
leder for Endometrioseteamet overlæge Dorthe
Hartwell og overlæge Signe Perlman er hun en af
initiativtagerne til de nye forløb.
- Tidligere har de faste kontroltilbud været
baseret på vores egne kriterier, men nu giver vi
patienterne bedre mulighed for selv at vælge,
hvad de har behov for. Det fungerer rigtigt godt,
og patienternes tilbagemeldinger er meget positive, siger Helle Ring Knudsen.
Ved at droppe de faste kontroller har klinikken
forkortet ventetiderne så meget, at patien-

ter med problemer nu hurtigt kan komme til.
Omlægningen af forløbene er sket gradvist de
seneste tre-fire år og er et resultat af klinikkens
egne erfaringer med henvendelserne fra patienter med endometriose.
- Disse patienter optog tidligere meget af vores
tid på sygeplejersketelefonen, og vi kunne høre,
at de spurgte til mange af de samme ting. Vores
oplevelse var, at de manglede en forståelse for
egen sygdom, siger Helle Ring Knudsen.
INDSATSEN HAR HJULPET
Endometriose opstår, når slimhinde fra livmoderen forekommer andre steder i kroppen – for
eksempel i bughinden, i endetarmen eller i den
øverste del af skeden. Symptomerne er smerter
i underlivet, smerter ved sex, smerter ved afføring og ofte også infertilitet.
Målet med de nye forløb har været at øge patienter og pårørendes viden om sygdommen og
hjælpe dem til at mestre udfordringerne med at
leve med en smertefuld kronisk sygdom.
Erfaringerne tyder på, at indsatsen har hjulpet

patienterne, som ikke har samme behov for at
kontakte klinikken efterfølgende.
FÅ ØNSKER EKSTRA SAMTALER
Tidligt i forløbet tilbydes alle patienter og pårørende ENDO-VIDEN, som er to timers fællesundervisning med oplæg fra en sygeplejerske, en
læge og en psykolog. Centralt i de mere individualiserede forløb er også tilbuddet ENDO-LIV. Her
samles otte patienter i samtalegrupper, hvor en
sygeplejerske og læge er til stede og kan være
med til at guide samtalen og løbende besvare
tvivlsspørgsmål. Klinikken tilbyder også Guidet
Egen Beslutning, som er et udvidet, individuelt
samtaletilbud til patienter, som ikke kan nøjes
med ENDO-LIV. Indtil nu viser erfaringerne, at det
kun er ganske få patienter, som ønsker Guidet
Egen Beslutning.
- Vores erfaring er, at de fleste patienter med ENDO-LIV får en så god forståelse af sygdommen,
at de ikke selv føler behov for mere individuelle
samtaler, siger Helle Ring Knudsen.
\\ Jonas Gamrath Rasmussen
Foto: Büro Jantzen
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Letbanen forandrer
Glostrups trafikforhold
Den kommende letbane påvirker trafikken i
og omkring hospitalet samt parkeringsmulighederne. Flytning af hospitalets tilkørselsvej
fra ringvejen forventes at ske i 2021
Det kan komme til at tage ekstra tid at komme i bil eller bus til Rigshospitalet – Glostrup den kommende tid, og når man kommer frem,
kan der være ændringer i parkeringsmulighederne.
Forberedelserne til letbanen er gået i gang i løbet af sommeren, og
det påvirker både trafikken på Nordre Ringvej og hospitalets parkeringsforhold.
- I det kommende halvandet til to år bliver der arbejdet på at skabe
plads til letbanen på ringvejen. Det betyder, at ringvejen skal gøres
bredere, og at alle de ledninger, der ligger i vejen og under fortovene skal flyttes, da de ikke må ligge under letbanen. Der er allerede
blevet inddraget en del parkeringspladser ved ringvejsblokken for at
gøre plads til entreprenørernes skure og opbevaringsbehov, fortæller
projektleder Anja Josefine Mørch fra Center for Ejendomme.
Når vejområdet er udvidet, skal selve letbanen etableres med skinner og køreledninger, og ruten skal testes. Denne fase forventes ikke
at påvirke trafikken i større grad.
P-PLADSER PÅVIRKES
På den store parkeringsplads ud mod Nordre Ringvej vil en del
tidsbegrænsede parkeringspladser forsvinde på grund af ringvejsudvidelsen. De store træer mod ringvejen skal fældes, og stendiget,
der afgrænser parkeringspladsen, skal flyttes. Der vil senere blive
plantet nye træer.
På hospitalets område bliver der også gjort klar til at tilkørslen til
hospitalet skal ændres i 2021:
- Kindebjergvej skal lukkes ud mod Nordre Ringvej. I stedet skal
Valdemar Hansens Vej forlænges og fungere som ny tilkørselsvej. Det
forventer vi, vil fungere bedre end i dag, og samtidig betyder det, at vi
kan oprette flere parkeringspladser på den yderste del af Kindebjergvej, siger Anja Josefine Mørch.
Den nye letbane åbner i 2025.
\\ Christina Petersen

10

Ringvejen skal udvides
og skabe plads til letbanen.
Ledninger til vand, fjernvarme,
el med mere skal flyttes.
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En del af parkeringspladsen inddrages og
stendiget flyttes
Valdemar
Hansens Vej skal
åbnes ud mod
Ringvejen i
2021

Dele af parkeringen
ved Ringvejsblokken
bruges i perioder
af letbaneentreprenører

Kindebjergvej
lukkes af mod
Ringvejen i
2021

LETBANE FRA LYNGBY TIL ISHØJ
Den nye letbane kommer til at strække sig 28 km mellem Lyngby
og Ishøj.
En af de 29 stationer bliver ved Rigshospitalet – Glostrup.
I dagtimerne vil letbanen køre hvert femte minut, om aftenen og
i weekenden skal den køre hver 10. minut.
Letbanen åbner i 2025.
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SERVICECENTRET

Gå nye veje for et godt miljø
En ny miljøgård skal danne ramme om øget affaldssortering på
Blegdamsvej. Miljøgården skal ligge i køkkengården ved den gamle
varemodtagelse. Hele området er spærret af for enden af nedkørselsrampen og trapperne på Henrik Harpestrengs Vej. Skal man
hen til for eksempel nøglesmeden eller snedkerværkstedet (HRH),
kan man gå ind gennem opgang 56 og ned ad trappen for enden
af gangen. Skal man ind til for eksempel Uniformsbutik 1, er det
lettest at gå ind via opgang 2 og ned ad trappen til kælderen.
Ombygningsarbejdet begyndte 15. august og forventes afsluttet
inovember 2019.

DIAGNOSTISK CENTER

Ny diagnostik skal redde liv
En gravid kvindes immunforsvar kan ved en fejl komme til
at skade det ufødte barns lever med livstruende sygdom
til følge. Det vil overlæge Morten Hanefeld Dziegiel, Klinisk
Immunologisk Afdeling, ændre på:
- Målet for vores nye projekt er at identificere præcist hvilke
leverproteiner, der rammes af moderens antistoffer. Med
den viden kan vi lave en test, der med en simpel blodprøve
fra moderen påviser de antistoffer, der forårsager leversygdommen GALD. Og så vil vi allerede i løbet af graviditeten
kunne forudsige risikoen. Vi vil endda i nogle tilfælde kunne
påvise antistofferne før, moderen bliver gravid.
- Når vi kan stille diagnosen i tide og muliggøre rettidig
anvendelse af den kendte og meget virksomme forebyggelse og behandling, vil vi også kunne redde livet på de børn,
som får GALD, og gøre det endnu mere sikkert at få raske
og sunde børn.

JULIANE MARIE CENTRET

Temadag om mødet med
søskende til alvorligt syge
og døende børn
Palliativt Team for Børn og Unge (PABU), og
BørneUngeKlinikken (BUK) inviterer 3. september
2019 til temadag om sundhedsprofessionelles møde
med søskende til alvorligt syge børn og unge. Dagen
sætter fokus på, hvordan sundhedsprofessionelle
kan møde, inddrage og støtte raske søskende under
det syge barns indlæggelser. Der vil være oplæg om
både børns kognitive forståelse ved krise og død,
børns oplevelser af søskendes sygdom og død samt
støtte til søskende og syge børn under svære forløb.
Alle sundhedsprofessionelle med interesse for børn
og deres familier er velkomne. Dagen er finansieret af
Sundheds- og Ældreministeriet, deltagelse er gratis.
Meld dig til via kursusportalen.
I forbindelse med temadagen åbner PABU og BUK to
nyindrettede familiestuer på henholdsvis afsnit 5061 og 5054 i BørneUngeKlinikken. Via
midler fra Sundheds- og Ældreministeriet er stuerne blevet ombygget og særligt designet
til familier med børn i palliativt forløb eller familier med alvorligt syge børn, som skal
opholde sig i længere tid på hospitalet.
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CENTER FOR HJERTE-, KAR-, LUNGEOG INFEKTIONSSYGDOMME

NEUROCENTRET

Neurorehabiliteringshuset 
er i udbud
Arbejdet med at finde de entreprenører, der skal stå for
byggeriet af Neurorehabiliteringshuset ved Rigshospitalet - Glostrup, er i fuld gang. Forventningen er, at denne
fase vil vare det meste af 2019. Efter planen tages det
første spadestik omkring årsskiftet. Det nye Neurorehabiliteringshus skal huse Klinik for Rygmarvsskader
og Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering /
Traumatisk Hjerneskade.

Donorhjerters levetid
under transport forlænges
Rigshospitalet har taget en banebrydende hjerte
vaskemaskine i brug. Den opbevarer og gennemskyller
et donorhjerte med blod, så det bliver ved med at slå
i op til 12 timer efter at være taget ud af kroppen på
den afdøde donor. Indtil nu har et donorhjerte kunnet
holde i 4-6 timer, fra det er taget ud af donor. Håbet er,
at der nu kan gennemføres flere transplantationer.

CENTER FOR KRÆFT OG
ORGANSYGDOMME

Professor i patient
inddragelse

HOVEDORTOCENTRET

De populære apps AKUT BARN og
CoPE i opdaterede versioner

Rigshospitalet har fået sin første professor i
patientinddragelse. Den 1. juli 2019 blev overlæge, dr.med. Helle Pappot professor i klinisk
onkologi med fokus på patientinddragelse og
Patient Reported Outcome. Helle Pappots
forskning er centreret omkring, hvordan man
forbedrer kræftpatienters forløb ved at inddrage patienterne mere systematisk, blandt andet
ved proaktiv symptomhåndtering for eksempel
under strålebehandling, immunterapi og hos
patienter med flere sygdomme. En særlig gren
af forskningen handler om wearables som for
eksempel smartwatches og deres potentiale til
at bedre kræftforløb.

AKUT BARN appen og dens internationale sidestykke CoPE (Copenhagen Paediatric Emergency) er nu blevet downloadet mere end 25.000
gange. De to apps giver klinikere vejledning til behandling af akut syge
og tilskadekomne børn og er udviklet af overlægerne Morten Bøttger og
Michael Friis Tvede fra Anæstesi- og Operationsklinikken. Seneste version
indeholder nu også information om håndtering af kritisk blødning og
neurologisk traume.
AKUT BARN kan hentes gratis fra danske smartphones til iOS og Android.
CoPE er tilgængelig internationalt.
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Tæt på
en kollega
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- Jeg kan godt lide at
hjælpe børn til et langt og godt liv
Christian Heiring er overlæge på Neonatalafdelingen og tager
sig af de mest syge og helt små børn
- Jeg er overlæge på en intensivafdeling for børn,
fra de er nyfødte og op til et år. Det kan være for
børn, der er født for tidligt, børn med hjertesygdomme eller andre svære sygdomme. Vi er endestationen i sundhedssystemet for de sygeste
børn i Danmark. Vi får de patienter, der har brug
for den allermest specialiserede behandling.

- På turen ud samler jeg så meget information
om barnet, jeg kan, så jeg kan forberede mig
mentalt på, hvad der møder mig. Jeg læser
journalen, ser på røntgenbilleder, så jeg kan
nærme mig en opskrift på, hvad jeg skal. Så at
sige komme historien i nogle kategorier, jeg har
inde i hovedet.
- Hvis patienten
passer i en af mine
kategorier, er jeg
allerede lidt på hjemmebane, for så har
jeg med min rutine
en god chance for
at kunne forudsige,
hvad der kan opstå
af problemer. Vi har
mere udstyr, mere
erfaring. Vi overtager
fra folk, der har nået
grænsen for, hvad de
kan med det, de har i
værktøjskasse lokalt.

- Nogle gange
kommer du ud til et
rum, hvor der står 20
mennesker, som alle
vil sige noget, der er
Christian Heiring tilser en patient ombord på et ambulancefly.
vigtigt. Andre gange
siger folk bare, ”Tak,
- Hvis et sådant barn bliver indlagt på et andet
fordi I tager over” og forsvinder på ét sekund. Så
sygehus, har vi et transporthold, der som en modet gælder altid om at danne sig et overblik og
bil intensiv afdeling, kan tage ud og hente barnet. respektfuldt skabt rum til arbejdet.
Vi henter børn steder, hvor der er styr på tingene,
men hvor de ikke har erfaring og mulighed for at
- Vi kan godt komme ud til nogen, der har puls på
fortsætte behandlingen. Vi kan med vores egen
over 200, efter at have stået med en ustabil paspecialambulance, Babylancen, rykke ud på
tient, de måske ser en gang om året eller sjældcirka 30 minutter.
nere, men som vi ser dagligt på vores afdeling.
Jeg ser børn, der holder op med at trække vejret
- Vi får et kald fra et lokalt sygehus: Et tre uger
stort set hver eneste dag. Det gør de – heldigvis
gammelt barn har eksempelvis fået svært ved at
- ikke på de hospitaler, vi henter patienter fra.
trække vejret, og blodcirkulation er dårlig. Der er
brug for respirator og måske kredsløbsstøtten- Indimellem kommer jeg ud til noget, jeg aldrig
de behandling. Så flytter vi simpelthen intensihar set før, og så man skal holde tungen lige
vafdelingen hen til barnet, hjælper med at stabili- i munden, bevare roen og gå metodisk frem.
sere det, så det bliver stabilt nok til at kunne tåle
Andre gange går det så godt, at man næsten kan
transporten ind til Rigshospitalet.
stå og hyggesnakke med kollegerne også om
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andet end patienten. Så er det vigtigt lige at sige
til forældrene, at det er fordi, der er styr på det.
- Den korteste tur er 15 minutter til Herlev. Den
længste er til Grønland og kan nogle gange tage
flere dage. Transportholdet består af de mest
erfarne læger og intensiv sygeplejerske fra vores
afdeling. Vi snakker fagligt om udstyr og patienten på vej hen til patienten, men på længere ture
også om andre ting, der intet har med patienter
at gøre, men som kitter os sammen som team.
Det er vigtigt, at vi kender hinanden godt. Det er
en social lim, der får tingene til at fungere i pressede situationer på udebane. Tonen kan blive –
jeg vil ikke sige skarp – men ret kontant.
- Det værste er selvfølgelig, når børnene dør. Vi
har aldrig mistet et barn under en transport, men
der kan ske ting senere. Eller hvis de udvikler
en hjerneskade, som du ikke kan stille noget op
over for. At man ikke kan hjælpe dem til at udleve
hele det potentiale, de er født med.
- Det bedste er, når jeg ikke helt ved, hvad der
sker. Det skal ikke misforstås som, at jeg håber,
at ting går galt, men det giver mig en enorm tilfredsstillelse at bruge nogle evner og viden, der
ind i mellem skal hives ud af det blå.
- Det er lidt tveægget, for jeg kan også hade ikke
at vide, hvad jeg skal stille op. Men der er bare
så mange kloge og dygtige mennesker her på
Rigshospitalet, og det betyder, at du næsten
altid kan finde én, der ved noget om dét, du står
overfor. Der findes en til enhver sygdom på det
her hospital.
- Det bedste er selvfølgelig at se, når behandlingen virker. Små børn har en helt ekstrem evne
til at komme sig. De kan blive hurtigt syge, men
også hurtigt raske. Jeg er stolt over at være en
del af stort team, der kan hjælpe de syge børn til
at kunne få et langt og godt liv.
\\ Mikkel Andreas Beck
Foto: Privat
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Nyt feriehus
ET HELT ÅR
I FORVEJEN
Fra den 2. september kan du
for første gang booke hos Feriefonden et helt år ud i fremtiden
Region Hovedstadens feriefond indfører nu ”rullende
booking”, så man kan booke feriehuse og ferielejligheder et helt år frem. I sommer- og vinterhøjsæsonerne
er der dog stadig lodtrækning om de mest attraktive
uger. Lodtrækningen foregår midt i august for den
kommende vintersæson og midt i februar for den
kommende skolesommerferie.
Med det nye bookingsystem bliver det endnu lettere
at planlægge ferie i god tid.
Læs mere og se de mange ferieboliger på 
bookhus.regionh.dk

– skal du med
som arrangør?
Kulturnatten i København giver en unik mulighed
for at vise omverdenen, hvad Rigshospitalet - Blegdamsvej kan og formår på tværs af fag og organisation. Her får du som medarbejder mulighed for
at vise et glimt af det, du brænder for i din hverdag
- og hvordan du er med at gøre Rigshospitalet til et
helt særligt sted.
Det er sjovt og lærerigt. Tempoet er højt, spørge
lysten stor, og så er der en særlig stemning på
Kulturnatten på Riget, som typisk har ca. 500700 besøgende. I 2018 slog vi alle rekorder, da vi
rundede mere end 1.000 kulturnatgæster, inden
aftenen var omme.
I år er der Kulturnat 11. oktober. Vil du og din
afdeling være med som arrangør, skal I tilmelde
jer senest 10. september til
kommunikation.rigshospitalet@regionh.dk.

DET
SKER
Lån kunst til venteområdet
I Rigshospitalets kunstbibliotek kan man låne kunst til
venteområder. Kunstværkerne har vi fået af kunstmaler Erik
Jørgensen, der donerede 600 af sine værker til Rigshospitalet
i 2017. Malerierne er karakteriseret ved geometriske figurer,
mønstre og bladornamentik i lysende farver – især de røde,
turkise og violette.
Du kan få hjælp af en arkitekt til at finde et maleri i den rigtige
størrelse og farvesammensætning. Send en mail med information om venteområdets placering og kontaktoplysninger på
den ansvarlige for venteområdet til Patient og Brugerservice
på mailen jan.krogshede@regionh.dk.

BØRNESYMPOSIUM 2019
Tværfaglig temadag
20. SEPTEMBER, Auditorium 1, Blegdamsvej
ARBEJDSMILJØDAG
For medarbejdere, der ikke flytter til Nordfløjen
25. SEPTEMBER
ARBEJDSMILJØDAG
For medarbejdere, der flytter til Nordfløjen
6. NOVEMBER
SEKRETÆRSYMPOSIUM 2019
Temadag
7. NOVEMBER, Auditorium 1, Blegdamsvej
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Mig
og mit
apparat

Martin Gehrchen med ultralydsskalpellen, der kan skære i hårde
knogler, men ikke i bløde muskler.

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

Med draget lydsværd
i kamp mod kræften
En ultralydsskalpel skærer
ubesværet gennem knogler,
mens det omkringliggende
bløde væv efterlades uskadt
En kniv, der sagtens kan skære i noget hårdt,
men slet ikke i noget blødt. Det lyder som den
omvendte verden, men det er ikke desto mindre,
hvad rygkirurg og overlæge Martin Gehrchen har
i hænderne, når han operer med en ultrasonic
bone scalpel – eller på dansk en ultralydsskalpel.
Med 22.500 vibrationer i sekundet skærer den
millimeterpræcist i et relativt hårdt materiale
som knogler, men gør ikke skade på hverken
muskler, nerver eller andet blødt væv.
- Du kan faktisk stikke den direkte ned i en
muskel uden, at der vil ske noget som helst. Den
sender ultralyd ud med en frekvens, der kun
ødelægger knogler, fortæller Martin Gehrchen,
der er rygkirurgisk overlæge og sektionsleder for
rygkirurgien i Ortopædkirurgisk Klinik.
Den eneste udfordring er den varme, skalpellen
afgiver under brug, men netop derfor køles den
løbende ned under en operation med koldt vand.
UNDGÅR SKADER PÅ RYGMARVEN
- Hvis man ikke konstant flytter skalpellen, vil
den på grund af varmeudvikling godt kunne lave

overfladiske brændemærker i det bløde væv,
men den kan ikke skære muskler eller nerver
over, selv om man prøver, siger Martin Gehrchen.
Ultralydsskalpellen bruges eksempelvis til at
komme tæt på både godartede og ondartede
tumorer, der sidder tæt på rygmarven, uden
at kirurgen gør skade på vitale bløddele, mens
knoglen fjernes for at skabe vej frem.
- Når man opererer meget følsomme steder,
eksempelvis i en ryghvirvel tæt på rygmarven,
kan en nerveskade få store konsekvenser
for patienten som for eksempel lammelser,
fortæller overlægen.
Så selvom de 250.000 kr., som en ultralydsskalpel koster, kan lyde af temmelig meget
for en kniv, der ikke kan skære en spegepølse
over, mener Martin Gehrchen ikke overraskende, at de penge er givet godt ud. De godt 300
patienter, der kommer under den om året, er
nok enige:
- Den letter adgangen, giver øget sikkerhed
for patienten, giver mindre blødning og sparer
rigtigt meget tid. Den er en stor gevinst for
både patienter og os, der anvender den, siger
Martin Gehrchen.
\\ Mikkel Andreas Beck
Foto: Jeppe Højbjerg Højersgaard
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