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Stort fremskridt i behandlingen af
patienter med hjerteklapsygdom
Ny dansk forskning viser, at behandling af forsnævret hjerteklap
gennem lysken er lige så effektiv for alle patienter, som åben
hjerteoperation. Behandling gennem lysken medfører også færre
alvorlige komplikationer for patienter med hjerteklapsygdom
Den nye behandling TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation),
hvor en kunstig hjerteklap føres via
et rør gennem lysken hos patienten
med forsnævring i hjerteklappen, er
lige så effektiv som standardindgrebet, hvor patientens brystkasse
åbnes under fuld narkose, hjertet
standses og kobles til en hjertelunge-maskine, hvorefter den syge
hjerteklap fjernes og en kunstig hjerteklap syes ind. Samtidig giver den
nye behandling TAVI færre, alvorlige
komplikationer.

Universitetshospital samt Sahlgrenska Universitetshospital i Gøteborg
i Sverige har deltaget i undersøgelsen Nordic Aortic Valve Intervention
(NOTION). Alle patienterne i undersøgelsen havde svær hjerteklapforsnævring (aortaklap stenose), var
70 år eller ældre og havde ikke anden alvorlig hjertesygdom. Halvdelen
af patienterne blev behandlet med
TAVI, mens den anden halvdel blev
behandlet med åben hjertekirurgi. Patienterne i undersøgelsen bliver fulgt
i fem år - og er foreløbigt fulgt i 1 år.

Det viser nyt dansk studie, støttet
af Hjerteforeningen, hvor de to behandlinger af hjerteklapforsnævring
(aortaklap stenose) sammenlignes.
Studiet er netop præsenteret af danske hjertelæger på den amerikanske
hjertekongres American College of
Cardiology i USA.

Effektiv - og bedre overlevelse

Et reelt behandlingsalternativ

- Indgrebet TAVI er så skånsomt,
at det i visse tilfælde kan foregå i
lokal bedøvelse, mens patienten er
helt vågen. De nye resultater viser,
at behandling gennem lysken er lige
så effektiv som ved åben hjertekirurgi. Det betyder, at patienterne nu
får et reelt behandlingsalternativ.
Det siger overlæge, dr. med. Lars
Søndergaard, Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet, som er en af forskerne bag undersøgelsen. I alt 280
patienter på Rigshospitalet, Odense

Det nye studie viser, at TAVI-behandlingen er lige så effektiv og sikker,
som åben hjertekirurgi er for de yngre
patienter. Et år efter TAVI indgrebet
havde patienterne lidt færre komplikationer i forhold til patienterne,
der havde fået foretaget åben hjertekirurgi. Patienter, der havde fået
foretaget standardindgrebet, havde
oftere blødning, akut hjertesvigt,
akut nyresvigt, forstyrrelser af hjerterytmen og var indlagt længere tid
efter operationen. Lidt flere af patienterne, der var behandlet med
TAVI, fik behov for en pacemaker.

det nødvendigt, at patienten er i fuld
narkose.

Behandling med perspektiver

- Studiet viser, at TAVI på kort sigt er
en lige så god behandling som standard hjerteklapoperation for alle patienter. Tidligere har man kun tilbudt
den til patienter, som ikke var egnede
til standard hjerteklapoperation. På
sigt kan man håbe, at den skånsomme behandling bliver standard til alle
hjerteklappatienter, fordi indgrebet
er mere skånsomt. og patienterne
kommer sig hurtigere efter dette
indgreb. Det siger forskningschef,
overlæge, professor Gunnar Gislason
fra Hjerteforeningen, som har støttet
NOTION undersøgelsen.
Hjerteklapforsnævring er den hyppigste hjerteklapsygdom i Danmark.
Mellem to og syv procent af voksne
over 65 har sygdommen i svær grad
- ikke alle har fået stillet en diagnose. Hvert år bliver omkring 2.000
danske hjertepatienter opereret for
hjerteklapsygdom. I Danmark lever
ca.15.000 med en hjerteklapdiagnose.
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Indtil for få år siden var den eneste
effektive behandling mod hjerteklapforsnævring den åbne hjerteoperation, hvor brystkassen åbnes,
den syge hjerteklap fjernes, og en
kunstig hjerteklap syes ind. Her er
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En strålende succes
– men med risiko for
livslange senfølger
Behandlingen af børn og unge med akut lymfatisk leukæmi er en succes. Næsten alle
overlever. Imidlertid giver den forebyggende behandling mod tilbagefald af leukæmi en
række kroniske senfølger, som reducerer livskvaliteten. Derfor deltager ca. 1.000 børn
og unge nu i et internationalt videnskabeligt lodtrækningsforsøg, der skal give svar på,
om strålebehandling til hele kroppen kan undværes, og senfølgerne dermed undgås i
det ellers leukæmifri liv – samtidig med, at samme gode langtidsoverlevelse sikres
- Den behandling, vi i dag tilbyder
børn og unge, der har stor risiko for
tilbagefald af akut lymfoblastær
leukæmi (ALL), og som vi derfor indstiller til transplantation med bloddannende stamceller (SCT), er kort
fortalt en behandlingsmæssig succes. Vi taler om livreddende behandling for hovedparten af patienterne.
Det siger overlæge, ph.d. Marianne
Ifversen, BørneUngeKlinikken i Juli
ane Marie Centret på Rigshospitalet
og fortsætter:
- Samtidig taler vi om en behandling,
der på sigt kan have væsentlige omkostninger for patienterne, når det
handler om bivirkninger og alvorlige
senfølger - og dermed livskvalitet.
Det skyldes primært, at den forberedende 5-10 dage lange behandling.
”Konditioneringen” forud for infusion
af blodstamceller, rummer både
højdosis kemoterapi og helkropsbestråling. Især helkropsbestrålingen
kan give alvorlige senfølger hos børn
og unge. Det er med det afsæt, at
børnetransplantationslæger verden
er gået sammen og har taget initiativ
til at undersøge, om det er muligt at
sikre en lige så god overlevelse efter
transplantation med bloddannende
stamceller fra knoglemarven (SCT)
for børn og unge med ALL – men uden
brug af helkropsbestråling.

Fase 3 forsøg med 1.000 børn

I alt 1.000 børn og unge er planlagt
inkluderet i det internationalt videnskabelige Fase 3 forsøg (lodtrækningsforsøg), som skal give
svar på, om helkropsbestråling kan
undværes - samtidig med, at en lige
så god overlevelse fortsat er sikret
som ved den nuværende standardbehandling.
Studiet er planlagt til at løbe fra 2013
til 2018. Deltagere er børn og unge
mellem 4-18 år fra de fleste vest-
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europæiske lande samt fra Canada,
New Zealand, Sydafrika, Tyrkiet og
Brasilien. De første patienter er startet i foråret 2013 i Østrig.
I studiet sammenlignes standardkonditioneringen - helkropsbestråling og højdosiskemoterapi med
stoffet Etopofos,- med en eksperimentel behandling. Denne består af
en kombination af tre forskellige typer kemoterapi – uden helkropsbestråling. Alle tre stoffer har gennem
mange år været anvendt i forbindelse med andre typer af knoglemarvstransplantationer. Det nye er,
at denne kombination nu forsøgsvis
gives til børn og unge med ALL.
Efterfølgende tilbydes alle patienter
samme behandling og opfølgning,
uanset om de har deltaget i forsøget
eller ej – og uanset hvilken forbehandling, der gives som led i studiet.
Opfølgningen rummer planlagte kliniske årskontroller indtil fem år efter
transplantation og tilbud om opfølgning med henblik på screening af
senfølger indtil barnet eller den unge
minimum er fyldt 18 år.

Det vi ved – og ikke ved

- Vi ved, at den nuværende behandling sikrer god overlevelse for langt
de fleste patienter. Vi ved også, at
en del patienter på sigt vil opleve
væsentligt senfølger på grund af helkropsbestrålingen. Der er de seneste år kommet nye kombinationer af
højdosis kemoterapi, som muligvis
kan sikre en lige så god leukæmifri
overlevelse – uden de bivirkninger
og senfølger, man risikerer ved helkropsbestråling, siger Marianne Ifversen og fortsætter:
- Det vi også ved, er at det fuldt ud
er muligt at transplantere børn for
andre sygdomme – uden at benytte
helkropsbestråling i den indledende

fase af behandlingen. Det vi ikke
ved med sikkerhed er, om risikoen
for tilbagefald af leukæmi vil være
større, når barnet er ramt af sygdommen ALL.

Involvering og konsekvenser

Det, at barnet eller den unge deltager
i fase 3 forsøget, medfører ikke væsentlige ulemper for patienten - ud
over flere blodprøvetagninger. Der
er tale om en samlet nedjustering af
dosis med forventede færre bivirkninger - især i form af færre senfølger.
Risikoen ved denne behandling er
en mulig øget risiko for tilbagefald af
leukæmi i forhold til den nuværende
behandling.
- Når man som jeg behandler børn og
unge med leukæmi i hverdagen, er
man ikke i tvivl om, at de fortjener,
at vi undersøger, om vi kan gøre det
bedre end i dag. Herudover er det da
en kæmpe faglig udfordring at være
aktiv medspiller i et stort internationalt randomiseret studie i forhold til
en så relativt lille patientgruppe. Der
er fx rigtig meget bureaukrati, registrering og indhentning af mange parametre, som skal rummes i en travl
hverdag. Men det er nødvendigt, at vi
er både omhyggelige og sikre i vores
sag for risikoen er jo, at tilbagefald af
leukæmien vil være større.

Spørgsmålet frem til 2023

Spørgsmålet er frem til 2023: Kan en
kombination af tre kemoterapi stoffer uden helkropsbestråling sikre
børn og unge med ALL en mindst lige
så god leukæmifri overlevelse som
den nuværende standardbehandling. Studiet afsluttes i 2023, fem år
efter at den sidste patient er transplanteret. Resultaterne bliver publiceret i et internationalt tidsskrift.

- Vi ved, er at det fuldt ud er muligt
at transplantere børn for andre sygdomme uden at benytte helkropsbestråling som forberedelse til stamcelletransplantation. Det vi ikke ved. er
om risikoen for tilbagefald af leukæmi
vil være større, når barnet er ramt af
sygdommen ALL. Det siger overlæge,
ph.d. Marianne Ifversen, BørneUngeKlinikken i Juliane Marie Centret på
Rigshospitalet

Kort om ALL
Akut Lymfoblastær Leukæmi (ALL)
er en sjælden sygdom, som hovedsageligt rammer børn mellem 3-7
år. Sygdommen udgør 80 % af alle
leukæmier blandt børn og unge.
Der er under 50 tilfælde blandt
børn om året i Danmark. Ca. 98
% af alle børn med akut lymfatisk
leukæmi opnår fuldstændig tilbagegang af sygdommen (remission)

Kilde sundhed.dk

Senfølger –
kroniske og
varige
Nedsat hormonproduktion: Især
stofskifte, køns- og væksthormoner. Grå stær, sterilitet, delvist hårtab, nedsat lungefunktion, hukommelses- og koncentrationsbesvær,
nedsat længdevækst samt risiko
for svulster især i skjoldbruskkirtel, hud og centrale nervesystem.

Kilde Rigshospitalet
LW
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Årets uddannelsesklinik 2014
– Radiologisk Klinik
Radiologisk Klinik er en højt specialiseret afdeling med mulighed for
videre- og efteruddannelse af speciallæger indenfor alle områder af det
radiologiske speciale. Klinikken deltager i uddannelsen af speciallæger
i diagnostisk radiologi og i efter- og
videreuddannelse af speciallæger.
Uddannelsesansvarlig overlæge Susanne Sletting fra Mammografiklinikken i Radiologisk Klinik understreger,
at den ære, der aktuelt tilfalder klinikken, skyldes et velfungerende teamsamarbejde på tværs af klinikken - og
ikke mindst klinikkens syv hovedvejledere, der fordelt på afdelingens
sektorer sammen med nogle meget
dedikerede speciallæger, holder styr
på de mange forskellige opgaver i relation til de uddannelsessøgende.

Torsdage er helliget uddannelse

- Mit arbejde som uddannelsesansvarlig overlæge består primært i at
skabe faste og tydelige rammer omkring forløbene, sikre at alt relevant
materiale er opdateret og tilgængeligt og at få et stort logistisk puslespil
til at gå op i en højere enhed i en travl
hverdag. For der skal naturligvis være
plads til individuelle hensyn fx i forhold til barsel, sygdom og ferie, siger
Susanne Sletting.
Torsdage er dedikeret opgaven som
uddannelsesansvarlig. Det rækker
så ikke, for med både nye målbeskrivelser og krav om kompetencevurdering kræver det, at også den
uddannelsesansvarlige overlæge er
på i praksis for ved selvsyn at se,

hvordan implementeringen forløber.
Herudover er der fx introduktion og
slutsamtaler af en times varighed
med de uddannelsessøgende. Hver
halve år afslutter 3-4 læger deres
speciallægeuddannelse fra Radiologisk klinik.

niveau, og måske samtidig fordi de
gerne vil bekræftes i, hvor gode de
er, siger Susanne Sletting med et smil,
for Radiologisk Klinik scorer nemlig
højt i de uddannelsessøgendes evaluering omkring feedback og supervision.

- Der er nok at tage fat på, og jeg synes
især, at det er det hele værd, når det
lykkes at få en uddannelsessøgende
i mål, som af forskellige grunde har
haft det svært undervejs. Så bortset
fra torsdagene, finder jeg tid hist og
pist også efter arbejdstid. For jeg er
forpligtet på at være ajour med det
sidste nye, så jeg kan opdatere, formidle og motivere videre i klinikken,
siger Susanne Sletting.

- I Mammografiklinikken tager vi fx
efter en grundig introduktion den
uddannelsessøgende med som føl
i alle processer og superviserer og
giver feedback på stedet. Det koster
tid, men det betaler sig. De uddannelsessøgende får både individuel
opmærksomhed, undervisning og
supervision. Læringskurven er stejl
– bl.a. fordi alle undersøgelser og processer dobbelt checkes. For Radiologisk klinik yder jo en tværgående
service på hospitalet, derfor skal de
uddannelsessøgende lære at forstå,
at klinikerne går ud og behandler patienterne med afsæt i det facit, vi
giver dem, siger Susanne Sletting.

Speciallægeuddannelsen i Diagnostisk Radiologi tager 5 år, 1 år i
introduktionsstilling og 4 år i hoveduddannelsesstilling. Klinikken har
kontinuerligt 14-15 i læger i hoveduddannelsesforløb. For at tilegne sig
alle de nødvendige kompetencer,
svarende til de syv lægeroller, roterer lægerne i afdelingens 5 sektorer.

Ønsker skifter karakter

Susanne Sletting har været uddannelsesansvarlig overlæge siden
2008 og kan derfor over tid se, hvordan ikke bare eksterne krav ændrer
sig – det samme gør de uddannelsessøgendes ønsker.
- I disse år vil de uddannelsessøgende fx meget gerne testes elektronisk, både fordi de hurtigt får svar
på, om de ligger på det forventede

viklet til undervisningssektoren. Et
elektronisk værktøj, som gør det let
for undervisere både at planlægge,
afvikle, videndele, differentiere undervisningsmateriale og evaluere
enkelte forløb. De uddannelsessøgende, som jeg har præsenteret
Meebook for, er også alle begejstrerede. Så min anbefaling er, at man fra
centralt hold overvejer at stille dette
eller et lignende værktøj til rådighed
for de uddannelsesansvarlige overlæger rundt om i klinikkerne, slutter
Susanne Sletting.
LW

Brug for elektronisk værktøj

Og hvad der fremover skal til for at
udvikle nye og effektive læringsmiljøer og lette papirgange og bureaukrati i hverdagen, det har den uddannelsesansvarlige overlæge fra Årets
Uddannelsesklinik også et bud på:
- I regionen handler det jo om ”Fokus
og forenkling”. Og vi kan frigøre tid til
direkte undervisning og dialog, hvis vi
får et moderne elektronisk værktøj til
rådighed, så vi fx løbende kan opdatere alle materialer. Jeg har kigget på
nettet og fundet et dansk produkt;
”Meebook”- en læringsplatform ud-

Og vinderen er…
”Årets uddannelsesklinik” er en
anerkendelse af den klinik, der ud
fra en samlet vurdering har opnået
årets bedste resultat. Valget af
årets uddannelsesklinik baserer sig
primært på de uddannelsessøgende lægers evalueringer af klinikken
som uddannelsessted.”

Vejborg og uddannelsesansvarlig
overlæge Susanne Sletting. Motivationen for valget af klinikken er,
at den inden for en årrække markant
har forbedret sin score på ikke mindre end 15 målepunkter. F.eks. er
der opnået en forbedret score fra
2013 til 2014 på 11 målepunkter.

Blandt de bedst evaluerede har direktionen valgt Radiologisk Klinik,
Diagnostisk Center til årets uddannelsesklinik 2014. Klinikchef er Ilse

Topkarakterer gives til kvaliteten af
uddannelsesprogrammet, kvaliteten af vejledningen, anvendelse af
uddannelsesplanen, supervision,

vejlederens tilstedeværelse og om
vejlederen anviste uddannelsesrelevant arbejde. Hæderen bliver
overrakt på Videreuddannelsesudvalgets møde den 17. marts på
Rigshospitalet.
Se hvordan de uddannelsessøgende læger har evalueret de enkelte
uddannelsesklinikker på Rigshospitalet i 2014 på
Intranettet/
Organisation/Råd og udvalg/Videreuddannelsesudvalget for Læger
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Pionerer i kæbekirurgi
kurerer smertefuld
sygdom
Rigshospitalet er internationalt med helt fremme, når det gælder
behandling af osteonekrose – eller død kæbe. Sygdommen rammer
kræftpatienter, der har metastaser i knoglerne og som derfor er i behandling med knoglestyrkende medicin. Død kæbe er meget smertefuld tilstand, som kæbekirurger med nye teknikker nu kan afhjælpe
hos langt de flest patienter
Når livet er blevet lidt lettere for omtrent 6.000 danske kræftpatienter
med metastaser i knoglerne, så skyldes det i høj grad, at der de seneste
10-15 år er kommet ny medicin, der
virker stabiliserende på knoglerne.
Medicinen hæmmer de celler i kroppen, der nedbryder knoglevæv samtidig med, at den reducerer smerter
i skelettet og nedsætter risikoen for

- Vi har et meget velfungerende
samarbejde med de onkologiske,
urologiske og hæmatologiske specialer omkring de kræftpatienter, der
udvikler metastaser i knoglerne. Det
ser ud til, vi kan stoppe udviklingen af
sygdommen ”død kæbe” hos ca. 87 %
af patienterne, som i dag er symptomfrie og helbredt for osteonekrosen.
Mange patienter er gået fra at have
en såkaldt smertescore på 9 ud af
10 til at være helt smertefri. De, der
ikke heler helt, får stadig reduceret
smerterne, siger overtandlæge og
kæbekirurg, dr. odont. Morten Schiødt
fra Tand-Mund-Kæbekirurgisk Klinik
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spontane knoglebrud fx sammenfald
i ryggen. Medicinen bidrager dermed
til, at patienten får en større livskvalitet i sygdomsforløbet. Der kan
imidlertid også være alvorlige bivirkninger forbundet med medicinen.

Tilstanden død kæbe

- Vi ser desværre mange nye tilfælde
af osteonekrose hos patienter, der
er i behandling med højdosis knoglestyrkende
medicin. Det skyldes
bl.a., at infektioner omkring tænderne og nødvendig tandudtrækning
kan starte et ”angreb”
mod kæben, der efterlader blottet kæbeknogle,
som kan brede sig til
store dele af kæben. Det
kalder vi for ”død kæbe”,
og det er en tilstand, der
giver patienterne umådelige gener og smerter.
Mange mister tænder,
kæbeknogle og evnen til
at tygge, og det forringer
i høj grad patienternes
livskvalitet. Det siger
overtandlæge og kæbekirurg, dr.odont. Morten
Schiødt, Tand-MundKæbekirurgisk Klinik på
Rigshospitalet.

Markant behandlingsskift

- Heldigvis er der siden 2003 sket
et markant skift i behandlingen af
patienter med ”død kæbe”. Hvor vi
før 2010 hovedsagelig anbefalede
konservativ, smertelindrende behandling, kan vi i dag med kirurgiske
teknikker fjerne den døde del af kæben og opnå både heling af blødvævet og knoglen og ikke mindst fjerne
patientens symptomer, siger Morten
Schiødt og fortsætter:
- Vi har et meget velfungerende samarbejde med de onkologiske, urologiske og hæmatologiske specialer

omkring de kræftpatienter, der får
metastaser i knoglerne. Siden 2010
har vi således gennemført 110 operationer for osteonekrose. Det ser ud
til, vi kan stoppe udviklingen af død
kæbe hos 87 % af patienterne, som
i dag er symptomfrie og helbredt for
osteonekrosen. Mange patienter er
gået fra at have en såkaldt smertescore på 9 ud af 10 til at være helt
smertefri. De, der ikke heler helt, får
stadig reduceret smerterne..

Internationalt samarbejde

Tand-Mund-Kæbekirurgisk Klinik på
Rigshospitalet står i spidsen for et
større skandinavisk forskningssamarbejde omkring kohorten Copenhagen ONJ Cohort, som omfatter alle
henviste patienter og dermed danner et solidt grundlag for forskning
i osteonekrose. Samarbejdet har
deltagelse af 199 specialafdelinger
i tand-mund-kæbekirurgi rundt om i
Skandinavien, som alle bidrager og
indsamler patientdata. Det sætter
fart på forskningen og mulighederne
for ny viden om sygdommen.
- I øjeblikket deltager vi i tretten forsk-
ningsprojekter, heriblandt flere internationale studier, der hver på sin vis
skal bidrage til ny viden – også om
risikofaktorer. På den måde kan vi
forhåbentlig blive bedre til at forebygge sygdommen og udvikle helt
nye behandlingsteknikker, slutter
Morten Schiødt, der i april tager til
San Diego, USA, for på vegne af sit
forskningsteam at modtage en pris
for bedste videnskabelige artikel i
2014 bragt i det internationale tidskrift Oral Surgery, Oral Medicine, Oral
Pathology.
JSM

Osteonekrose
og ”død kæbe”
Omtrent 6.000 danske patienter med kræft og metastaser til
knoglerne er i højdosis behandling med medicin, der skal styrke
knoglerne. Ca. 5-10 % af patienterne udvikler som en bivirkning til
medicinen komplikationer i form
af osteonekrose.
Det er primært patienter med
kræft i bryst, prostata og knoglemarv (myelomatose), der er i risiko
for at udvikle ”død kæbe” som følge af bivirkninger ved den knoglestyrkende medicin. Symptomer på
osteonekrose er stærke smerter,
hævelse og blottet knogle, som
ikke vil hele. Problemet ses oftest
efter kirurgiske indgreb på tænder
og kæber.
Forskerne ser bl.a. på, om der
kan være fordele forbundet med
nødvendig tandudtrækning, før
patienten starter på den knoglestyrkende medicin – eller, om det
er nødvendigt at indstille behandlingen med den vigtige knoglestyrkende medicin. Herudover forskes
der i, hvorvidt der er særlige genetiske forhold, der spiller ind ved
udvikling af ostenekrose.
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Sådan kommer
Rigshospitalet i
front på innovations
området
Han kan godt finde på at kalde medico-devices
for dimser, men det skal man ikke tage fejl af, for
Rigshospitalets direktør Per Christiansen er på
hjemmebane, når det kommer til innovation. Her
løfter han sløret for, hvordan han ser mulighederne
for medarbejderdreven innovation og de medfølgende erhvervssamarbejder fremadrettet på
Rigshospitalet
Han får lys i øjnene, når han fortæller
om LEGO’s wayfinding 3D-briller, han
synes, at udbudsregler er temmelig
rigide, og så mener han ikke, at der
er så langt fra at arbejde med forskning til at arbejde med innovation.
Rigshospitalets direktør Per Christiansen har både viden og holdninger,
når det kommer til innovation. Fra sit
tidligere virke som koncerndirektør
i Region Nordjylland har han været
formand for et innovationsnetværk,
og så har han været meget involveret
i Idéklinikken, som er Region Nordjyllands pendant til Rigshospitalets
Idériget.
- Vi skal følge med i den teknologiske
udvikling, og ved at bruge medarbejderdreven innovation gør vi det på
en måde, hvor vi bruger vores egne
medarbejders gode idéer, samtidig
med at vi inviterer firmaer indenfor
og får hele deres udviklingskapacitet at trække på. Der er ikke tale om
en brændende platform her, men
derimod en gulerod, der er så stor,
at vi ikke kan lade være, siger Per
Christiansen.

Samarbejde med private virksomheder

- Idériget er et meget fint projekt, og
det er et godt eksempel på, hvordan
medarbejderne får et boost, fordi de
kan se, at ledelsen tager deres idéer
alvorligt – og de kan se deres ideer
blive en del af praksis. Noget af det,
vi kan supplere Idériget med fremadrettet er at lave en skarpere sondring

mellem produkt- og procesinnovation. Hvor procesinnovation måske
i højere grad er noget, vi selv skal
tage ind og bruge internt, skal vi i
forhold til produktinnovation rykke
hurtigt for finde nogle eksterne samarbejdspartnere, der går videre med
idéerne, og som kan hjælpe med at
lave business cases, sørge for finansiering, osv. For problemet er - især
med ”dimser” - at der skal være nogen, der overtager finansieringen
– og måske produktionen på sigt,
forklarer Per Christiansen.
For ham at se bør samarbejdet med
private virksomheder ikke kun ske i
regi af Idériget, men også i form af
større og mere langsigtede samarbejder.

type af samarbejder, som jeg forstiller mig, at Idériget kunne suppleres
med, forklarer Per Christiansen og
tilføjer:

Fredag d.20. marts holder hospitalsdirektør Per Christiansen oplæg hos
nyhedsmediet Medwatch med titlen
”Sådan bliver opfindelser til virkelighed på Rigshospitalet”

- Ved at gå ud og lave samarbejder
med virksomheder, kan vi måske
komme først med en teknologi ved
at få lov at afprøve den. Så kender vi
den – og kan dermed hurtigere tage
den ind i vores tilbud til patienterne.

Innovation skaber vækst

- Nogle vil måske spørge til sammenhængen med Fokus og Forenkling,
for innovation står ikke så direkte beskrevet i strategien, men jeg mener,
at innovation er en god måde at effektivisere og udvikle virksomheden
på, samtidig med at det også er en
måde at få del i nogle af pengene fra
de store vækst- og EU-programmer,
siger Per Christiansen og fortsætter:

- Det er vigtigt, at en så stor virksomhed som Rigshospitalet med mange
ansatte er med til at skabe vækst
i hovedstadsområdet og sørger for,
at der også bliver skabt arbejdspladser hos vores underleverandører og
samarbejdspartnere – og i vores
nærområde.

- Vi skal lukke hospitalet op for, at
virksomheder kan komme ind og
LD
få afprøvet de devices,
de har et ønske om at
få afprøvet. I forhold til
Idériget vil det typisk
være de mindre virksomheder, vi tiltrækker,
så det kan være, at vi på
længere sigt skal satse
Enheden for Forskning og Innovation har oprettet en ”Én indgangs-service” til medimere fokuseret på at få
co-industrien for at sikre, at virksomhederne får øje på de muligheder for samarbejsamarbejdsaftaler med
der, der er på regionens hospitaler, ved at tilbyde rådgivning og matchmaking mellem
nogle af de store virkvirksomhed og hospital.
somheder, fx at man har
en facility managementEnheden kan kontaktes via mail: cru-en-indgang@regionh.dk, og du kan læse mere
aftale om fx røntgenudom initiativet på Region Hovedstadens hjemmeside
http://www.regionh.dk/
styr, så vi hele tiden får
menu/Forskning/Kliniske_forsoeg/Til_forskeren/Proces_for_kliniske_forsoeg.htm
stillet det nyeste udstyr
til afprøvning. Det er den

Medico-samarbejde i Region
Hovedstaden
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Kommunikation
er også en
kerneydelse
Rigshospitalet er kendt som Danmarks
fremmeste hospital, når det kommer
til højt specialiseret behandling og
banebrydende forskning. Men hvis det
står til to ledende lægesekretærer, skal
hospitalet også være kendt for professionel kommunikation, hvor patienten
altid føler sig set og hørt – og ventet og
velkommen. Vejen mod det mål hedder
projekt ”God Modtagelse”
- Vi skal ikke være Hilton, men vi vil
gerne være lidt derhen af, siger Mie
Dieringer, ledende lægesekretær i
Hæmatologisk Klinik, med et smil.
Hun er sammen med Jette Eisenreich, ledende lægesekretær i Ortopædkirurgisk Klinik, projektleder bag
projekt ”God Modtagelse”, der kort
fortalt handler om at opkvalificere
sekretærgruppen på Rigshospitalet
i bedre kommunikation og sammen
med dem udvikle et fælles værdisæt, hvor vi går fra ”jeg gør’ ” til ”vi
gør’ ”.
Efter at Region Hovedstaden i 2014
lancerede Ventet og velkommenstrategien har projekt ”God Modtagelse” lagt sig ind i det spor som
et lokalt initiativ, men projektet
udspringer egentlig af, at direktørkredsen i efteråret 2013 stillede
den samlede gruppe af ledende lægesekretærer på Rigshospitalet to
spørgsmål: Hvordan ser I fremtiden
for lægesekretærerne på Rigshospitalet? – og hvordan kan hospitalets
sekretærer blive klædt på til at møde
de udfordringer, I mener der venter
forude? De ledende lægesekretærer
fremlagde herefter fire projektforslag, hvoraf et af dem var forandringsprojektet ”God Modtagelse”.

Patienterne er vores kunder

Da de to projektledere skulle finde en
kursusudbyder, valgte de at vende
tingene lidt på hovedet, og det betyder, at kurset – noget utraditionelt forgår på Hotel- og Restaurantskolen
i København.
- Vi har hørt forlydender om, at flere
hospitaler i udlandet har indgået
lignende samarbejder med stor succes, og derfor tænkte vi, ”hvorfor ikke
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- Vi har været så optagede af behandling, at vi måske har fået mindre fokus på, at kommunikation og service også er nogle af vores kerneydelser, og at det i højere grad bør indgå naturligt på et hospital, ligesom
det gør på et hotel, siger to af Rigshospitalets ledende lægesekretærer Mie Dieringer, Hæmatologisk
Klinik (th.) og Jette Eisenreich, Ortopædkirurgisk Klinik.

prøve noget, der er anderledes?” siger Mie Dieringer og tilføjer: - Service
er jo hotel- og restaurantbranchens
kerneområde. Vi skal ikke være Hilton, men vi vil gerne lægge os op af
noget af det, den kan, og vil gerne
have lidt mere af deres verden ind
i vores verden. Vores patienter er jo
vores ”kunder” bortset fra, at hos os
vælger folk ikke selv, om de vil være
her eller ej. Vi har været så optagede
af behandling, at vi måske har fået
mindre fokus på, at kommunikation
og service også er nogle af vores
kerneydelser, og at det i højere grad
bør indgå naturligt på et hospital, ligesom det gør på et hotel, siger Mie
Dieringer.
Jette Eisenreich nikker anerkendende og supplerer:
- Hotel og restaurantbranchen kan
også det med at kommunikere situationsbestemt. De forholder sig hele
tiden til, hvad det er for en gæst, de
står over for, - hvad er det for en situation, gæsten er i, - og hvad har
gæsten behov for. Og det er nogle af
de ting, vi rigtig gerne vil have, at vores medarbejdere får mere fokus på,
fortæller Jette Eisenreich og tilføjer:
- Patienterne kommer hertil fra hele
landet, og når de hører, at de skal på
Rigshospitalet, forventer de at få en
ekstra god lægelig behandling, ”for
det er jo her de dygtigste læger er”.
Men vi synes også, at de gerne må
forvente noget mere i forhold til måden, vi møder dem på, og den måde vi
kommunikerer med dem på. Det nytter ikke noget, at Rigshospitalet kun
lever op til høje faglige standarder på
den lægelige behandling. Vi skal også
gøre det på resten af kontakten med
patienten. Det er vigtigt at få hævet

niveauet, så vi også på dette område,
adskiller os fra de andre hospitaler,
siger Jette Eisenreich.

Det starter med lægesekretærerne…

- Hvis man ser på det tværfaglige og
interkollegiale samarbejde, så har
vi en udfordring, som vi håber på
at kunne løfte med det her projekt.
Trivsel-Op’en viser gang på gang, at
der er en del steder på hospitalet,
hvor det psykiske arbejdsmiljø ikke
er helt i top, og hvor den tværfaglige
kommunikation ikke er optimal, forklarer Jette Eisenreich.
Inden kurset blev sat i gang, lavede
de to projektledere en survey, hvor
de spurgte ind til, hvilke behov lægesekretærerne selv mente, at de
havde i forhold til uddannelse, og en
stor del meldte netop tilbage, at de
manglede viden og redskaber til at
kunne tackle de svære samtaler og
konflikter. Lægesekretærerne er et
godt sted at starte, når det kommer
til at løfte kommunikationen på hos
pitalet, da sekretæren er hospitalets
ansigt udadtil, og er den første person patienten møder eller taler med.
- Derudover har lægesekretærerne
rigtig mange kontakter på hospitalet og et stort netværk, fordi de både
taler med læger, sygeplejersker, sygehjælpere, portører, patienter og
pårørende - de har kontakten hele
vejen rundt. Hvis vi rykker ved denne
gruppe, påvirker vi alle de andre grupper med en afsmittende effekt, hvorved vi får en sluteffekt, der er meget
større end den kortsigtede effekt,
fortæller Jette Eisenreich.
Men denne effekt kommer ikke uden

hjælp – og selvom der allerede nu er
positive tilbagemeldinger fra både
kursisterne og deres ledere, håber
projektlederne, at bolden bliver grebet et højere sted, så hospitalets
samlede service- og kommunikationsniveau bliver hævet.
LD

Det siger dem, der
har været af sted
Julie Melhedegaard, lægesekretær
i Neonatalklinikken
”Det var et rigtig godt og relevant kursus, og vi fik mange konkrete værktøjer, som vi kan bruge i hverdagen.
Noget af det, jeg især har taget med
mig, er idéen om, hvordan man kan
overraske og glæde patienten og
pårørende. Hvordan tænker vi ud af
boksen i forhold til, om der er en service, vi kan give dem, udover hvad de
forventer? Det mindset har virkelig
sat nogle tanker i gang hos mig.”
Lisette Jakobsen, lægesekretær i
BørneUngeKlinikken
”Inden kurset tænkte jeg: Hvad kan
jeg lære? Jeg gør jo meget for vores
patienter i forvejen. Men der var ikke
gået mere end en time, før jeg begyndte at tænkte: hold da op, kan
man også gøre det på den måde? Underviserne fik mig til at se det hele fra
patientens perspektiv – og så havde
de en parole, der har hængt fast i mig
lige siden, og det er, at uanset hvor
god man er, så kan man altid blive
lidt bedre. Man kan altid anstrenge
sig lidt mere og gøre lidt mere for
sine patienter.”
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Ledelsesevaluering
2015: Hvordan ser
du din leder?
Som medarbejder har du mulighed for at hjælpe din
leder til at blive en bedre leder. Region Hovedstaden
gennemfører fra d. 4. marts og frem til d. 25. marts
2015 en spørgeskemaundersøgelse blandt alle
ledere og medarbejdere

Ledelse er afgørende for trivslen på
en arbejdsplads og for at skabe resultater. Og alle ledere har brug for
feedback og kan lære meget af såvel
anerkendelse og ros som forslag til
forbedringer. Derfor gennemfører regionen lige nu en ledelsesevaluering,
der sætter fokus på god ledelse og
udvikling af ledernes kompetencer
gennem måling og dialog.

Et løft på ledelsesfronten

- Vi ser det som en unik mulighed
for at tage pulsen på ledelsen og
at give hospitalet et løft på ledelsesfronten ved at fremme dialogen
mellem medarbejdere og ledere.
Derfor er det også vigtigt, at vi alle,
medarbejdere som ledere, bakker

op om evalueringen og svarer åbent
og ærligt på spørgeskemaet – også,
selvom man blotter sig lidt for sin
nærmeste leder. Vi vil derfor opfordre alle til at deltage i evalueringen. Vi
har brug for en høj svarprocent, hvis
undersøgelsen skal føre til brugbare
rapporter til forbedring af ledelsen.
Det siger vicedirektør Susanne G.
Poulsen og sygeplejedirektør Helen
Bernt Andersen, Rigshospitalet.

Spørgeskema via mail

Du modtager et spørgeskema via
mail, hvor du bliver bedt om at svare
på spørgsmål om din leder. Hvis du
selv er leder, kan du blive bedt om
at evaluere andre ledere tæt på dig.
Hver leder skal nemlig evalueres af

Vi har brug for en høj svarprocent, hvis undersøgelsen skal føre til brugbare rapporter til forbedring af ledelsen. Det siger vicedirektør Susanne G. Poulsen og
sygeplejedirektør Helen Bernt Andersen, Rigshospitalet.

alle sine medarbejdere og underordnede ledere, to til tre af lederens
lederkolleger og den overordnede leder. Derudover skal man som leder
også selv svare på spørgeskemaet.

Dialogmøder om resultater

Når alle spørgeskemaer er besvaret, bliver der holdt dialogmøder om
resultaterne. I ledelsesevalueringen
er besvarelserne fra både ledere og
medarbejdere ikke anonyme. Baggrunden for den beslutning er et ønske om at fremme værdierne tillid og
åbenhed i organisationen. De åbne
svar giver ledere og medarbejdere

mulighed for en mere direkte og åben
dialog om ledelse.
Den første ledelsesevaluering i Region Hovedstaden blev gennemført
i 2011. Grundet fusionen vil Administrationen på Rigshospitalet vente
med evalueringen til efteråret.
Se video og læs mere på
Intranet / Personale / Lederportal / Ledelsesudvikling
JSM

Tid til at søge tre af
Rigshospitalets fonde…
Tre fonde har ansøgningsfrist den 1
 . april
Rigshospitalets Jubilæumsfond
Ansøgningsfrist 1. april 2015
I alt til uddeling ca. kr. 73.000
HUSK! Ansøgning via e-fond
Rigshospitalets fond til støtte for
onkologiske formål
Ansøgningsfrist 1. april 2015
I alt til uddeling ca. kr. 59.000
HUSK! Ansøgning via e-fond

Amalie Jørgensens mindelegat
Ansøgningsfrist 1. april 2015
I alt til uddeling ca. kr. 29.000
HUSK! Fysisk ansøgning i 4 eksemplarer.
Mere om de enkelte fonde, om fondenes formål og om ansøgning om
økonomisk støtte og legater på Intranettet: Forskning – Fonde og Legater

– Rigshospitalets fonde og legater
http://rh-intranet.regionh.dk/
menu/Forskn ing/Finansiering/
Forskningsfonde+og+legater/
Rigshospitalets+fonde+og+legater.
htm
LW
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Medarbejderarrangement

Kom tæt på
organdonation
Ville du give din nyre til en syg pårørende? Donere en
døende slægtnings organer væk? Eller tage imod et
organ, hvis du selv blev syg? Mød tre personer, der
har stået i de svære situationer på en temaaften for
medarbejdere 27. april

Hvad sker der, når organdonation går fra
en abstrakt diskussion til et helt konkret
valg for dig eller dine pårørende? Det kan
du få en fornemmelse af på en temaaften
på Rigshospitalet, Glostrup mandag den
27. april fra kl. 16-20.

OBS! Der er begrænsede antal pladser –
derfor er tilmelding efter ”først til mølle
princippet” nødvendig. Frist for tilmelding
er mandag d. 13. april 2015..

Tema med flere oplæg

På temaaftenen kan du høre oplæg fra
en dobbelt lungetransplanteret patient,
en søster, der sagde ja til donation på sin
afdøde brors vegne og en mor, der gav
sin ene nyre til sin søn. Aftenen afsluttes
med et oplæg om de etiske aspekter ved
hospitalspræst Christian Busch fra Rigshospitalet.
- Jeg håber, mange af vores kolleger vil
deltage og få et mere nuanceret billede af
organdonation. Det er et svært emne, som
berører os alle følelsesmæssigt, derfor har
vi valgt at sætte fokus på de mennesker,
det handler om. Det siger overlæge Anne
Øberg Lauritsen fra Glostrup Hospitals
intensivafdeling. Anne Øberg Lauritsen er
organdonationsansvarlig på afdelingen
og medlem af den lokale organdonationsgruppe, som står bag arrangementet.

CP

Fakta om
organdonation
• 357 patienter fik et nyt organ i 2014
• 110 af patienterne fik en nyre fra en
levende donor
• 80 afdøde donorer gav i alt 278 organer
videre
• 32 af de afdøde donorer var på Rigshos
pitalet
• Kun 16 af de 80 donorer havde på for
hånd taget stilling til organdonation

Kilde: Dansk Center for Organdonation

Tilmelding - først til mølle

Temaaftenen er gratis for alle medarbejdere på Rigshospitalet. Der serveres
sandwich, kaffe/the og kage. Se hele programmet fra forsiden af Intranettet – Nyhedsspalten, hvor fra du kan tilmelde dig
arrangementet.
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