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Første danske
BørneTraumeSymposium
For første gang inviterer Rigshospitalets TraumeCenter
og Akutmodtagelse over 300 læger, sygeplejersker og
paramedicinere fra hele landet til tværfagligt Børne
TraumeSymposium. For hver 10. traumepatient er et
barn, og det giver særlige udfordringer
Cirka hver 10. traumepatient i Rigs
hospitalets TraumeCenter og Akut
modtagelse var i 2013 et barn. Tra
fikuheld og faldtraumer er - som
hos voksne traumepatienter - den
dominerende årsag til alvorlige ska
der. Ifølge amerikanske opgørelser
er traumer er den hyppigste årsag
til død blandt børn over 1 år. Livs
truende traumer er heldigvis relativt
sjældne i Danmark. Det er samtidig
årsag til, at det er vanskeligt at opnå
større rutine i den primære mod
tagelse og behandling af børnetrau
mer. Det fortæller Morten Bøttger,
afdelingslæge og børneanæstesio
log i Anæstesi- og Operationsklinik
ken HovedOrtoCentret.

Børn - en særlig udfordring

- I 2013 modtog Rigshospitalet i alt
147 børn ud af i alt 1.098 traumepa
tienter. Børn under 8 år, der modta
ges som traumepatienter, udgør en
speciel udfordring. Det skyldes, at
børn har en særlig fysiologi og ana
tomi, der adskiller sig fra voksne.
- Et væsentligt redskab i traume
modtagelsen af børn, er guiden ”Akut
Barn”, der er udviklet på Rigshospita
let. Guiden er til rådighed som App for
alt sundhedsfagligt personale landet
over.

Dedikeret Børnetraume Setup

- Vi har placeret tre Ipads på strategi
ske steder tæt på behandlingsplad
serne i TraumeCentret. På den måde
sikrer vi, at moderne informations
teknologi og traumemodtagelse af
børn går hånd i hånd. Samtidig ar
bejder vi løbende med udviklingen
af vores dedikerede ”Børnetraume
Setup”. Det siger Morten Bøttger og
fortsætter:
- Vi har fx anskaffet en vifte af ud
styr beregnet specielt til behandling
af børn under 8 år.
Morten Bøttger er initiativtager til,
og leder afviklingen af BørneTrau
meSymposiet den 23. januar på
Rigshospitalet. Symposiet er tilret
telagt af en styregruppe bestående
af afdelingslæge Morten Bøttger, kli
nikchef, dr. med. Jakob Trier Møller
Anæstesi- og Operationsklinikken i
HovedOrtoCentret samt overlæge,
ph.d. Anne Marie Sørensen og klinik
chef, dr. med., MPA Claus Falck Lar
sen TraumeCentret.

Videndeling og uddannelse

- Nøgleordet er uddannelse, træning
og videndeling, når vi skal øge kom
petencerne hos læger, sygeplejer
sker og paramedicinere. Det er med

det afsæt og formål, at Rigshospi
talet den 23. januar for første gang
afholder et tværfagligt BørneTrau
meSymposium. Målgruppen er de
læger, sygeplejersker og paramedi
cinere, der landet over har en rolle
under den primære modtagelse og
behandling af svært tilskadekomne
børn, siger Morten Bøttger.

Professor Niels
H. Secher får
Marie og August
Krogh Prisen
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Forståelse og udfordringer

- Vi glæder os til at afvikle det første
BørneTraumeSymposium i Danmark
og til at give en unik 360 graders
præsentation af, hvad børnetraume
modtagelse handler om 16 fore
dragsholdere, hver og en eksperter
på deres felt holder oplæg, der be
lyser specifikke aspekter af børne
traume-modtagelse. Det siger Mor
ten Bøttger og slutter:
- Vi håber, at symposiets deltagere
alle rejser hjem med ny og mere
nuanceret forståelse for, hvad trau
memodtagelse af børn handler om,
og hvordan nogle af de vanskelige
udfordringer kan håndteres. Der har
været stor forhåndsinteresse for
symposiet.
LW
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Patientsikkerhedens
mand, når patienten
sover
Professor Niels H. Secher modtager den 23. januar 2015 den
prestigefyldte Marie og August Krogh Pris for sin livslange
indsats inden for forskning i kredsløbets regulation såvel
under arbejde og hård belastning som under bedøvelse og
forskellige sygdomstilstande

Længe før ordet patientsikkerhed
blev et buzz-word og senere et obli
gatorisk fokusområde har professor
Niels H. Secher været den bedøvede
patients garant for, at mindske risi
koen ved anæstesi fx som følge af
blodtryksfald.
Niels H. Secher bedøvede sin første
patient i 1984 til en ortopædkirur
gisk operation på Glostrup Hospital,
og sikrede siden anæstesien til den
10 timer lange første danske lever
transplantation i 1990 udført af Pre
ben Kirkegaard på Rigshospitalet.
Siden er der sket mangt og meget
inden for både kirurgi og anæstesio
logi, og samarbejdet mellem de to
indbyrdes afhængige specialer er
intensiveret.
Anæstesilæger har altid målt og mo
nitoreret BT, puls og hjerterytme og
sikret, at patienten var lejret korrekt
og blev holdt smertefri. Men det er
ikke nok, når vi taler patientsikker
hed, det ved vi i dag, siger professor
Niels H. Secher.

Sikkerhed og opfinder

Forskningen i Niels H. Secher kreds
løbslaboratorium har vist, at det
er alfa og omega at kende og mo
nitorere hjertets minutvolumen og
hjernens gennemblødning, så det
ikke går galt. Patienten skal jo gerne
vågne i god behold og være lige så
god til Soduku efter operationen som
før, siger professor Niels H. Secher.
Anæstesiprofessoren er derfor en
”sikker opfinder”. Han har fx op
fundet et par store slalomlignende
støvler, som patienterne iføres ved
store operationer i mave/underliv.
Støvlerne, som sammen med et
tilkoblet apparatur (NIRS-måling)
sikrer, at patienten ikke pådrager sig
en sjælden, men alvorlig komplika
tioner i underbenene ved operation.
Komplikationen kaldes et kompart
ment syndrom og kan opstå, når
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patienten ligger i gynækologisk leje
(stensit) med benene i bøjle i mere
end en time.
Og så har Niels H. Secher opfundet
begrebet ”normovolæmi” om et
kredsløb i balance. En forudsæt
ning for, at patienter i almindelighed
overlever, hvis både åndedræt og
blodkredsløb er i orden under ope
ration og i forbindelse med et større
traume.
- Anæstesipersonlet følger i forvejen
blodtryk, puls og hjertefrekvens ved
operationer. Ved at tilkoble en ekstra
sensor kan vi også følge den mæng
de blod, som hjertet pumper rundt.
På den måde kan vi med 100 millili
ters nøjagtighed angive den mæng
de blod, som patienten har mistet.
Vigtig viden, når det handler om en
akut blødende patient - og dermed
om overlevelse. Her samarbejder vi
med Blodbankens blødningsvagt.

Anæstesiens kunst

- Og så handler det om, hvor me
get væske patienten skal have. En
delikat balancegang, for patienten
må hverken blive over- eller under
hydreret, så får patienten det skidt,
og bliver nyrerne først påvirkede, så
går det rigtigt skidt, fortæller Niels
H. Secher.
Kunsten er ifølge Niels H. Secher, at
gøre anæstesien rigtig kedelig, Det
er kun godt, når der ikke sker noget.
Det er optimal patientsikkerhed. Og
på det område har Niels H Sechers
mangeårige forskning i kredsløbs
laboratoriet på Rigshospitalet og
samarbejdet med Muskelcentret
samme sted tilvejebragt ny og afgø
rende viden, der omsættes til klinisk
og praktisk handling i hverdagen på
operationsstuerne.

De gode gamle dage

Dødeligheden er over de sidste 20
år faldet fra lidt over 60 % til omkring

ca. 20 %, når vi taler de dårligste pa
tienter fx traumer og akutte rupturer
som aorta aneurismer.
- i dag udfører vi komplicerede og
store operationer, som ikke lod sig
gøre, da jeg var ung. Tag nu fx pan
creas, hvor man før åbnede, lukkede
og beklagede – nu lader det sig også
gøre. Udviklingen er selvfølgelig også
muliggjort i kraft af en voldsom tek
nologisk udvikling. Robotkirurgien
har i mange tilfælde resulteret i, at
man ikke længere står med de store,
langvarige operationer, der stresser
patientens kredsløb voldsomt. Og
så bedøver vi i dag også med langt
mere skånsomme medikamenter,
der er langt mindre skadelige for fx
leveren.
Intet er som i ”de gode gamle dage”,
lyder det fra årets prismodtager af
Marie og August Krogh prisen. Pa
tienternes sikkerhed ved operation
og bedøvelse er nemlig langt bedre
i dag, systemerne til monitorering er
suveræne, fx når det gælder hjernens
gennemblødning, siger anæstesiens
grand old man og repeterer afslut
ningsvis nye nøgleord for patientsik
kerhed ved anæstesi:

Nøgleord for sikkerhed

- De vigtigste nøgleord, når vi taler
patientsikkerhed og anæstesi, er at
kende hjertets minutvolumen og at
bevare gennemblødningen i hjernen.
To sider af samme sag – og nu skal
vi sikre ny og vigtig viden ved yder
ligere forskning fx omkring genenes
betydning for hjertets minutvolumen
og vurdering af faktorer, der er af be
tydning for hjernes gennemblødning
og metabolisme.
LW

En mastodont i dansk anæstesiologi
og fysiologisk forskning, lyder det
fra Peter Schwarz, formand for Organisationen af Lægevidenskabelige
selskaber, der 23. januar 2015 hædrer professor Niels Secher med Novo
Nordisk Fondens Marie og August
Krogh Prisen for fremragende dansk
sundhedsvidenskabelig forskning.

Om Niels
Henry Secher
Professor (2004-) i anæstesio
logi. Overlæge på anæstesi- og
Operationsklinikken, Abdomi
nalcentret, Rigshospitalet og
Glostrup Hospital. Publikationer:
Arbejder i PubMed 472, H-index
74. Og det du måske ikke vidste:
Verdensmester i dobbeltscul
ler/roning i 1970. Repræsente
rede Danmark ved de olympiske
Lege i 1968 og 1972.

Om Marie og
August Krogh
Prisen
Marie og August Krogh Prisen
er oprettet i 1969 og tildeles
hvert år en fremragende dansk
sundhedsvidenskabelig forsker.
Prisen uddeles af Novo Nordisk
Fonden og Organisationen af
Lægevidenskabelige Selska
ber (tidligere Dansk Medicinsk
Selskab) og er på 250.000 kr.
– opdelt i 100.000 kr. som en
personlig pris og 150.000 kr. til
forskning.
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Når den indre
tryghedsnarkoman
bliver udfordret
En hverdag med forandringer er et vilkår for ansatte i
sundhedsvæsenet. Alligevel var det for mange ret uven
tet, da Region Hovedstaden i efteråret 2014 meddelte,
at Rigshospitalet og Glostrup Hospital skulle fusioneres.
En af landets førende krisepsykologer fortæller, hvorfor
forandringer er en af de største udfordringer, vi kan blive
udsat for - og hvordan vi bedst kan håndtere dem
Vores behov for tryghed, sikkerhed
og forudsigelighed bliver ramt lige
i mellemgulvet. Så direkte lyder
ordene fra Anders Korsgaard Chri
stensen, chefpsykolog og leder af
Krisepsykologisk Enhed på Rigs
hospitalet og Glostrup Hospital,
når man spørger ham om, hvilke
reaktioner en større forandring på
en arbejdsplads kan fremkalde hos
medarbejderne.

Den store udfordring er, at alle med
arbejdere ikke er det samme sted i
processen samtidig, siger Anders
Korsgaard Christensen, chefpsykolog og leder af Krisepsykologisk
Enhed på Rigshospitalet og Glostrup
Hospital.

Forandringsprocesser

- Som krisepsykolog er forandrings
processer ret interessante, for man
ge af de reaktioner vi ser, når men
nesker har været ude for en alvorlig
krise, er faktisk de samme, som vi
ser i en medarbejdergruppe, som
oplever en større forandring. Der er
mange parallelle processer, fortæl
ler Anders Korsgaard Christensen og
forklarer:
- Til at starte med
er man chokeret
og tror ikke rigtig
på det, fordi det
er uvarslet og
uventet. Og det
gør selvfølgelig,
at medarbejder
gruppen vil have
svært ved at for
stå, hvad pokker
der egentlig sker.
Hos nogle kan det
også glide over i
en modstands
fase, hvor man
begynder at for
stå det, men ikke
vil bidrage posi
tivt til processen.
På et tidspunkt
kan der så hos
nogle ske det, at
man begynder at
kunne se nogle
fordele. Men den
store udfordring er, at alle medar
bejdere ikke er det samme sted i
processen samtidig, siger Anders
Korsgaard Christensen.

Ledelse skal tillade modstand

En forandringsproces stiller derfor
store krav til ledelsen, og ifølge An
ders Korsgaard Christensen er en
synlig ledelse og direktion altafgø
rende for en forandringsproces.

- Forandring er et vilkår i vores ar
bejdsliv, og langt de fleste medarbej
dere vil også blive ramt af, at det er
noget, man er nødt til at acceptere,
fordi det altid vil være til stede. Men
man kan som ledelse gøre meget for
at lette overgangen til det nye ukend
te, ved at man hele tiden sørger for, at
medarbejderne føler sig velinforme
rede, så de har noget konkret at for
holde sig til, ligesom det er vigtigt, at
man kan begrunde formålet med den
ændring, der sker, og at det formål er
tydeligt for alle medarbejdere, for
tæller Anders Korsgaard Christen
sen. Han understreger samtidig, at
en ledelse bør acceptere og tillade,
at der vil være modstand i perioder,
mens medarbejderne gennemgår
de forskellige faser.

- Min pointe til de medarbejdere, der
læser det her, er, at det er helt nor
malt at have svært ved sådan en pro
ces, fordi man er blevet udfordret på
sin grundlæggende tryghedsfølelse.
Men man kan jo prøve at sige til sig
selv – selvom det måske kommer til
at lyde lidt jubeloptimistisk - at selv
om man er en tryghedsnarkoman, så
er forandringer en del af livets vilkår,
og det kommer vi ikke udenom. Det
er derfor også vigtigt, at man prøver
at se de muligheder, der ligger i en
forandring.
LD

Brug kollega-netværket

Udover at ledelsen har et tydeligt
ansvar for, hvordan en forandrings
proces forløber, opfordrer Anders
Korsgaard Christensen den enkelte
medarbejder til at bruge sine kol
legaer og sin nærmeste chef som
sparringspartnere i forandringspro
cessen.
- Det er via det kollegiale netværk,
at man kan drøfte, hvad det er for
konsekvenser, det kan få ens af
deling, det er sammen med dem,
at man kan få skabt noget tryghed
og sikkerhed igen. Og det kan man
ikke gøre alene, det kan du kun gøre
i samspil med dine kolleger og din
nærmeste chef. Det der typisk sker
på arbejdspladser, som er igennem
en forandring er, at nogle af dem, som
er lidt foran i bearbejdningsproces
sen, trækker nogle af dem med, der
har lidt sværere ved at acceptere og
forstå det. Så på den måde bliver
kollegerne rigtig vigtige, forklarer
Anders Korsgaard Christensen og
tilføjer afslutningsvis:
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Neurologi får
tværgående ledelse
fra den 1. februar
Overlæge Allan Andersen skal være en del af ledelsen for
både Neurologisk Klinik på Blegdamsvej og Neurologisk
Afdeling i Glostrup fra 1. februar. Han vil være med til
at udvikle to gode afdelinger til én stærk platform med
mere rationelle forløb og stærk forskningsaktivitet

inspirere hinanden, siger Allan An
dersen.

Kan to gode afdelinger blive til én
endnu stærkere afdeling, hvis de
samles? Det mener ledende overlæ
ge Allan Andersen, der fra 1. februar
supplerer sin nuværende stilling som
ledende overlæge på Neurologisk
Afdeling på Glostrup Hospital med
stillingen som fungerende klinikchef i
Neurologisk Klinik på Rigshospitalet.
- Lige nu er der velfungerende spe
cialambulatorier og funktioner på
begge matrikler. De har begge to
dygtige specialister inden for fx epi
lepsi, demens, multipel sklerose og
udredning og behandling af smerter.
Ved at lægge kræfterne sammen, må
vi kunne skabe kortere ventelister og
bedre opfylde udredningskravene,
siger overlæge Allan Andersen.

Profiler og potentialer

De to neurologiske afdelinger har i
de seneste opgørelser været blandt
de ti mest forskningsaktive i Region
Hovedstaden og bliver tilsammen
blandt de allermest forskningsaktive
afdelinger i Danmark. Den nye klinik
bliver også landets klart største neu
rologiske afdeling. I dag har de fælles
træk men også forskellige profiler:
- Neurologisk Klinik varetager mange
højt specialiserede opgaver og har
flere meget anerkendte forsknings
enheder. Der er store ambulatorier,
men ikke så mange sengepladser.
Mikset er anderledes på Glostrup
Hospital, hvor vi har få højt spe
cialiserede funktioner, hvor særlig
Dansk Hovedpinecenter er kendt.
Der er også en relativ stor ambu
lant virksomhed og en meget stor
akutfunktion, der bl.a. indeholder
trombolysebehandlingen af apo
pleksipatienter, som vi deler med
Bispebjerg Hospital. Der er over
hundrede sengepladser i Glostrup.
For de store sygdomme som fx epi
lepsi betyder sammenlægningen en
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Rutine i fusioner

Det er ikke første gang, Allan Ander
sen har været med til at lede i en
fusionsperiode:

Den første opgave bliver sammen
med direktionen og kollegerne i
ledergrupperne begge steder at få
skabt tryghed om fusionen, siger
ledende overlæge Allan Andersen,
der fra 1. februar supplerer sin
nuværende stilling som ledende
overlæge på Neurologisk Afdeling
på Glostrup Hospital med stillingen
som fungerende klinikchef i Neurologisk Klinik på Rigshospitalet.

mulighed for at effektivisere og for
bedre behandlingen
og øge forskningsmu
lighederne.
- Samtidig kan vi
blive endnu bedre til
at finde de patienter
med sjældne syg
domme, som gemmer
sig blandt de store
sygdomme. - Det kræ
ver både bredde og
dybde, og det får vi
nu, siger Allan Ander
sen. Begge afdelinger
er meget velrenom
merede uddannelses
steder for alle mulige
faggrupper. - Også på
dette punkt vil vi kunne

- Sammen med ledende over
sygeplejerske Jette Bernbom, Glo
strup Hospital har jeg prøvet at
fusionere flere gange. Særligt den
tre-delte fusion med apopleksien
fra Hvidovre Hospital og Geriatrisk
Afdeling på Glostrup Hospital i 2009
samt samlingen af syv demensen
heder til én i 2011 var store fusioner.
Jeg oplever, at neurologisk afdeling
har skabt bedre patientforløb for pa
tienterne efter hver fusion. Det har
været besværet værd. Jeg ser frem
til, at vi også får en god og professio
nel proces denne gang. Regionens og
direktionernes hjælp har været stor i
forbindelse med fusionerne. Det ko
ster noget at fusionere, og alle ved
det. Det er et stort projekt.
Den første opgave bliver sammen
med direktionen og kollegerne i
ledergrupperne begge steder at få

skabt tryghed om fusionen. Mange
medarbejdere er bekymrede for de
uvisheder, der ligger i at ændre på
de eksisterende forhold og bringe
sig ud af comfort-zonen og risikere
at tabe det gode, som fungerer. Et
vigtigt omdrejningspunkt for mig er
derfor, at vi involverer ledere, mel
lemledere, professorer og medar
bejdere for at få medejerskab til en
fælles vision på både kort og langt
sigt. Der bør hurtigst muligt sættes
klare mål, som man sammen kan
lægge en vej hen i mod, siger Allan
Andersen.

Stærke til samarbejde

De to neurologiske afdelinger kender
hinanden godt, bl.a. fra samarbejde i
regionens sundhedsfaglige råd og fra
andre faglige sammenhænge. Man
ge medarbejdere har også arbejdet
begge steder under uddannelsen, og
Allan Andersen har fx selv arbejdet
syv år på Rigshospitalet, bl.a. sam
men med oversygeplejerske Mette
Egelund, Neurologisk Klinik.
Afdelingerne har også hver især store
erfaringer med både internt og eks
ternt samarbejde.

Neuroforløb på tværs af matrikler
Allerede i dag fungerer flere patientforløb på tværs af de to store hospitals
matrikler:
• Akutte apopleksipatienter vurderes på Glostrup Hospital, mens ambulancen
venter. I de sjældne tilfælde, hvor der er brug for trombektomi (hvor en blod
prop i hjernen fjernes invasivt) overføres patienten med samme ambulance
til Rigshospitalets thrombektomi team.
• Patienter udredes og følges på Glostrup Hospital, men får foretaget operatio
ner på Rigshospitalets neurokirurgiske klinik inden for bl.a. smerteforløb for
trigeminusneuralgi (hvor en neurostimulator indopereres) og visse tilfælde af
epilepsi (hvor vagus-nervestimulator lægges).
• Hjernekræftpatienter kommer i et forløb på tværs, der netop er blevet op
timeret i et fælles Lean-projekt, hvor både neurokirurgi, neuroonkologi og
neurologien indgår.
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Velkommen til nye
læsere på Glostrup
hospital - og nyt
nyhedsbrev
I forbindelse med fusionen er der nu fælles nyheder
og information på tværs af de to matrikler. Fremover
kan man som leder og medarbejdere orientere sig i
tre centrale medier:
”På vej” er det fælles nyhedsbrev til alle medarbejdere med aktuelle historier om forskning, behandling, udvikling
og uddannelse samt tværgående aktiviteter. Det afløser ”IndenRigs” og udkommer hver anden uge både på tryk
og på Intranet og hjemmeside.

På vej

- Rigshospitalet har måske mere
ageret internationalt og i det store
lands- og landsdelsregi, mens Glo
strups neurologer godt nok også har
markeret sig uden- og indenlands,
men måske mere på de indre lin
jer. Sidstnævnte er udviklingen af
den involverende fælles stuegang
med deltagelse af flere faggrup
per sammen med patienten og de
pårørende et eksempel på. Vi må
kunne inspirere hinanden og tilsam
men blive Rigets bedste hele vejen
rundt, mener Allan Andersen.
CP
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Neurologien på
Rigshospitalet
og Glostrup
Hospital
• Er fra 1. februar den første
kliniske funktion på Rigs
hospitalet og Glostrup Hos
pital med én leder, der er
en del af ledelsen på begge
store matrikler.
• Allan Andersen er lægelig
leder begge steder, Mette
Egelund er oversygeplejer
ske på Neurologisk Klinik og
Jette Bernbom er ledende
oversygeplejerske på Neu
rologisk Afdeling.
• Er landets største neurolo
giske funktion med tilsam
men mere end 140 senge og
op mod 600 medarbejdere,
heraf er 60 speciallæger.
Bliver en af landets mest
forskningstunge kliniske en
heder

”Nyt fra Rigshospitalet og Glostrup Hospital” er direktionens nyhedsbrev målrettet ledere og nøglemedarbej
dere. Det udkommer hver anden uge på mail og på intranet, og afløser det tidligere fusionsnyhedsbrev samt
Glostrup Nyt.

Nyt fra Rigshospitalet og

Glostrup Hospital

Intranettene ”Rigshospitalets intranet” og ”KAI” fortsætter med at stille aktuel og servicemæssig information og
værktøjer til rådighed. De bliver samlet til ét fælles intranet i løbet af 2015

Man kan melde sig direkte til som modtager af ”På vej” samt ”Nyt fra Rigshospitalet og Glostrup Hospital” via
intranettene>>. Hvis du allerede modtager ”IndenRigs” er du automatisk tilmeldt ”På vej”.
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- Jeg håber, at forskningen kan bidrage til, at der
kommer endnu mere fokus på den stigende gruppe af
HPV+ patienter, så de i fremtiden kan få en tidligere
diagnostik og en skræddersyet behandling. Det siger
ph.d.-studerende Emilie Garnæs, der forsvarer sin
ph.d. med titlen ”HPV in Oropharyngeal cancer – an
emerging disease?” den 23. januar k
 l. 14 i Auditorium 93 på Rigshospitalet.

Ny forskning i
HPV-forårsaget kræft
i mundsvælget
Forskning kaster lys over HPV-forårsaget
svælgkræft, der er i så voldsom stigning,
at man taler om en epidemi
Kræft i mundsvælget er i epidemisk
stigning over hele den vestlige ver
den, og der diagnosticeres ca. 400
nye tilfælde af svælgkræft om året
i Danmark. Traditionelt har forbrug
af tobak og alkohol været den hyp
pigste årsag til udvikling af kræft i
mundsvælget, men den stigende
gruppe af kræfttilfælde menes at
være forårsaget af human papilloma
virus (HPV), der også er en kendt år
sag til livmoderhalskræft. I Danmark
er forekomsten af kræft i mundsvæl
get femdoblet i løbet af de sidste 30
år, men det vides endnu ikke, hvor
stor en del, der er forårsaget af HPV.

Største HPV-studie af sin art

I et multicenterstudie udgående fra
Rigshospitalet undersøger ph.d.-stu
derende Emilie Garnæs forekomsten
af HPV og HPV-typer i svælgkræft på
Sjælland i perioden 2000-2010. Stu
diet - der er det største af sin art
– viser, at der i perioden er sket en
voldsom stigning af patienter med
kræft i mandlerne, og at HPV kan for
klare denne stigning.

Forskellige patienttyper

Internationalt inddeles kræft i
mundsvælget i HPV positiv (HPV+)
og HPV negativ (HPV-), og mens HPV knyttes til forbrug af tobak og alkohol
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og rammer ældre mænd, er HPV + pa
tienterne i høj grad yngre mænd uden
misbrug af tobak og alkohol. Visse
HPV-typer smitter slimhinderne om
kring kønsorganerne, derfor stiger
risikoen for at få HPV-positiv med
antal af seksualpartnere.
Der er generelt stor forskel på de
patienter med kræft i mundsvælget,
der har HPV positiv og dem, der har
HPV negativ. Og prognoserne er lige
ledes varierende.
- Internationale studier viser, at HPV+
patienter responderer væsentligt
bedre på behandling end de HPV-,
ældre patienter - uanset om behand
lingen er kirurgi, strålebehandling el
ler kemoterapi, fortæller ph.d.-stu
derende Emilie Garnæs.

Skræddersyet behandling

Resultaterne af studiet har medført,
at patienter med kræft i mundsvæl
get i dag rutinemæssigt bliver under
søgt for HPV på Enhed for Genomisk
Medicin i Diagnostisk Center på Rigs
hospitalet.
- Jeg håber, at forskningen kan bidra
ge til, at der kommer endnu mere fo
kus på den stigende gruppe af HPV+
patienter, så de i fremtiden kan få en

tidligere diagnostik og en skrædder
syet behandling, siger Emilie Garnæs,
der er ved at undersøge overlevelsen
blandt patienterne i studiet, hvilket
kan hjælpe med at stille prognose
for fremtidige patienter.
På Øre-næse-halskirurgisk og Audio
logisk klinik i HovedOrtoCentret gø
res allerede en effektiv indsats for
patienter med kræft i mundsvælget.
Klinikken har blandt andet indført
skånsom robotkirurgi i behandlingen
af små tumorer i mundsvælget, så
patienten kan få reduceret behand
lingen med stråler og kemoterapi og
dermed undgå nogle af de svære
bivirkninger.
For med sine tre bøjelige arme gør
robotten det muligt at operere på el
lers svært tilgængelige kræftsvulster
i mundhule og svælg. Behandlingen
tilbydes til ny-diagnosticerede pa
tienter med kræft i svælget og til
egnede kræftpatienter, der har fået
tilbagefald.

Ligner livmoderhalskræft

Emilie Garnæs har med sin forsk
ningsgruppe påvist, at HPV+ svælg
kræft biologisk ligner livmoderhals
kræft, som i dag forebygges med
HPV-vaccination og tilbydes til piger

op til 27 år. Men det vides endnu
ikke om samme HPV-vaccine kan
forebygge HPV+ kræft i mundsvæl
get. Det kan forskningen i fremtiden
forhåbentlig give svar på.
Emile Garnæse forsvarer sin ph.d.
med titlen ”HPV in Oropharyngeal
cancer – an emerging disease? ” d.
23. januar kl. 14 i Auditorium 93 på
Rigshospitalet.
Lasse Bruun Jonassen

Leder af projektet er professor
Christian von Buchwald, Øre-næ
se-halskirurgisk klinik og Audio
logisk klinik i samarbejde med
Enhed for Genomisk Medicin og
Patologiafdelingen, Rigshospita
let, Kræftens Bekæmpelse, On
kologisk Klinik, Rigshospitalet og
Herlev Hospital samt Patologiaf
delingerne på Roskilde Hospital,
Hvidovre Hospital, Herlev Hospi
tal, Slagelse Hospital og Næstved
Hospital.
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App skal styrke
unge patienter
I øjeblikket tester 12 unge mennesker app’en ’Ung
på hospital – stil spørgsmål’. App’en er udviklet af
Ungdomsmedicinsk Videnscenter i samarbejde
med centrets ungepanel og er tiltænkt unge
ambulante patienter på Rigshospitalet
- Det var egentlig ungepanelet, der
kom på idéen på et af vores møder. Vi
talte om, hvad der er svært i forhold
til at komme ind til konsultation, og
de unge nævnte, at det blandt andet
var det med at få stillet spørgsmål til
personalet, fortæller Kirsten Boisen,
der er afdelingslæge i Ungdomsme
dicinsk Videnscenter på Rigshospi
talet.

Spørgsmål på forkant

App’en er et redskab til ambulante
patienter, og den fungerer på den
måde, at man kan sidde derhjemme
med sin smartphone, komme i tanke
om et spørgsmål, man skal huske at
stille, og så få sendt det af sted med
det samme. Når man møder op til

konsultation næste gang, vil en læge
eller sygeplejerske alt efter spørgs
målets karakter give den unge svar
på spørgsmålet.
App’en indeholder både en række
præformulerende spørgsmål, som
de unge kan lade sig inspirere af, en
funktion hvor de selv formulerer og
sender et spørgsmål og en funktion
til hastespørgsmål, hvor der bliver
ringet op til det ambulatorium, man
er tilknyttet.
- Jeg tror, at rigtig mange vil bruge de
præformulerede spørgsmål. Vi har
prøvet at tage højde for at få stillet
de følsomme spørgsmål, men også
fokusere på at stille de spørgsmål,

de unge ikke ved, at de burde stille, fx
om fertilitet, forklarer Kirsten Boisen,
der har arbejdet tæt sammen med
tre unge om projektet og med resten
af ungepanelet som backup.
Kirsten Boisen ser frem til at evalu
ere app’en, når pilotperioden er over
stået – og hun håber på langt sigt, at
app’en kan være med til at gøre de
unges konsultationer bedre.
- Hvis de unge selv kom mere på ba
nen, blandede sig og tog ansvar – og
på den måde blev empowered - ville
være helt fantastisk, fortæller Kir
sten Boisen.
LD

Afdelingslæge Kirsten Boisen og hendes kolleger deler viden om den nye app
og om sundhedsapps generelt til Ungdomsmedicinsk eftermiddag onsdag
d.28. januar fra kl.14.00-16.00 i Café
Hr. Berg i Forhallen. Alle er velkomne.

en god kvalitet i patientbehandlin
gen. Det betyder også, at vi arbejder
ud fra relevante vejledninger, der som
udgangspunkt er med til at sikre, at
vi opfylder standarderne. Rigshospi
talet har herudover gennem længere
tid haft en stor og fokuseret indsats
for efterlevelse af de 8 patientsik
kerhedskritiske standarder.

Læs mere om akkrediteringen og se
program og navne på surveyore på
kvalitetssekretariatets hjemmeside
på Rigshospitalets Intranet
h t t p : //r h - i n t r a n e t . r e g i 
onh.dk/menu/Kvalitet/Akkredi
ter i ng /Den+Da n s ke+Kva l i tet s 
model+DDKM/rigshospitalets+akkr
editeringsstatus.htm

- Tiden er nu kommet til et nyt akkre
diteringsbesøg, og vi ser frem til at
blive vurderet på, om Rigshospitalet
opfylder standarderne, hvis primære
formål jo er at sikre en god kvalitet i
patientbehandlingen – og samtidig
sikre, at hospitalerne efterlever na
tionale og regionale krav.

LW

Akkreditering – på matriklen
på Blegdamsvej
Fra den 19. januar - 23. januar får Rigshospitalet besøg af
8 surveyors fra Den Danske Kvalitetsmodel. I løbet af uge
4 skal surveyors vurdere, i hvor høj grad Rigshospitalet lever
op til de 95 akkrediteringsstandarder i kvalitetsmodellen.
Det er nu 3 år siden Rigshospita
let sidst blev akkrediteret ved Den
Danske Kvalitetsmodel, og det er nu
blevet tid til et nyt survey.

Endelig afholdes to interviews om
ledelse samt om kvalitetsudvikling
og patientsikkerhed.

Tracere og interviews

Besøgene afvikles i dagtiden, men
tirsdag er der også et aftenbesøg,
hvor surveyorne vil se, om Rigshos
pitalet også efterlever standarderne
udenfor dagtiden. Surveyors kan
under besøgene tale med alt perso
nale om deres opgaver i forhold til
patientbehandlingen

Fra mandag d. 19. januar og til fredag
d. 23. januar bliver der gennemført 75
patienttracere, hvor surveyors føl
ger forløbene for udvalgte patienter.
Disse forløb vil ofte være på tværs
af klinikker og centre, og de enkelte
afsnit kan derfor opleve at få besøg
flere gange i løbet af ugen.
Desuden afvikles tre såkaldte sy
stemtracere for medicinering, hygi
ejne samt hospitalets infrastruktur.

Afvikling af besøg

Direktionen ser frem til besøget, og
sygeplejedirektør Helen Bernt An
dersen, Rigshospitalet siger:
-Vi arbejder til stadighed på at give

Kom og hør resultatet af survey
ornes besøg fredag. d. 23. januar
kl. 13:45-14:15 i Rigshospitalets
kantine. Alle er velkomne.
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Midt i en byggetid …
Et nyt Rigshospital er ved at blive bygget på
matriklen. Det giver massive udfordringer.
Aktuelt især på det trafikale område. Til
gængelighed, sikker adgang og mulighed for
parkering for patienter og leverandører med
varer til hospitalet har første prioritet

Lastbiler, gravkøer, bygningsarbej
dere med hjelm og gule sikkerheds
veste, afspærring med hegn til nyt
stort byggeareal og ny skiltning for
kørsel fortæller med al tydelighed, at
hospitalet er godt i gang med projekt
”Det nye Rigshospital”.

Rummelighed

Nu er det mere end visioner, præ
sentationer og plancher. Det er hver
dag og virkelighed på matriklen på
Blegdamsvej. Det kan ikke undgå at
give massive udfordringer og kræver
fra alle sider både rummelighed, re
spekt og indbyrdes forståelse for de
nødvendige prioriteringer og hensyn,
som alle må tage, for at kommer sik
kert i mål.

Sikkerhed i fokus

Derfor følger både Direktion, Ser
vicecenter og projektorganisationen
omkring ”Det nye Rigshospital” sam
men løbende op på aktuelle omlæg
ninger og deraf løbende og nye behov
for ændringer i forhold til trafikale og
adgangsmæssige forhold. Alt sam
men for at sikre de bedst mulige her-

Hvad sker der på
P-fronten lige nu?
Sker der overhovedet noget? Gør direktionen ikke noget
- og hvor kan man finde aktuel information om trafikale
ændringer og mulighed for parkering?
• Direktionen behandler i uge 4 et forslag om, hvordan
man evt. kan kompensere hidtidige p-pladser til medarbejderne på matriklen. Så snart der er nyt, bringer vi
nyt på forsiden af Intranettet.
• Nyt oversigtkort til brug for digitale indkaldelser og til
tryk er på vej og forventes klar ultimo uge 5. Når kortene
er klar til ibrugtagning, bringer vi nyt på forsiden af
Intranettet.
Og så informerer Kommunikationsafdelingen - så hurtigt
som vi modtager besked - om trafikale ændringer og adgangsforhold løbende til patienter, pårørende og gæster
på
rh.dk/serviceinfo og til medarbejderne på for
siden af Intranet.

og nu- løsninger for patienter, pårø
rende og leverandører til hospitalet.
Sikkerhed har højeste prioritet, når
det gælder adgang, til- og frakørsel
og mulighed for parkering på hospi
talets område, mens vi bygger.

Højeste prioritet

Mulighed for sikker til- og frakørsel
for alle typer udrykningskørertøjer
har højeste prioritet sammen med
tilgængelig og mulighed for at par
kere for patienter og leverandører
med leverancer til hospitalet.
Derfor er p-pladser på matriklen til
medarbejderne inddraget – og hen
vist til parkering i omkringliggende
områder. Og derfor har hospitalet
op til de store trafikale ændringer
gennem længere tid også opfordret
medarbejderne til at ændre på vanen
og at tage cyklen og/eller at benytte
offentlig transport. Et stort nyt Phus står færdigt og klar til brug i sep
tember – så lysner det, og så er der
en ny situation.
LW
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