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Hjertecentret indsætter
første trådløse pacemaker
i Norden
Nyt koncept med pacemaker uden elektroder
giver flere fordele for patienterne

Medio januar indsatte professor,
overlæge Jesper Hastrup Svendsen
og overlæge, dr.med. Lars Sønder
gaard, Hjertemedicinsk Klinik på
Rigshospitalet, som de første i Nor
den en ny type trådløs pacemaker
på en 70-årig mand med hjerteryt
meforstyrrelser. Indgrebet foregik
under lokalbedøvelse og varede
under en time. Patienten blev ud
skrevet dagen efter i velbefindende.

Enestående nyt koncept

- Der er tale om et helt nyt og ene
stående koncept, der er udviklet
af Medtronic. Vi taler om en tråd
løs pacemaker Micra Tps, hvor alt
”isenkram” ligger inde i selve hjertet.
Det rummer flere fordele. Væk er de
elektroder, som ved de traditionelle
pacemakere ofte er årsag til forskel
lige komplikationer fx infektioner,
samtidig er det kirurgiske indgreb
minimalt i forhold til tidligere. Det
fortæller professor Jesper Hastrup
Svendsen, Hjertemedicinsk Klinik.
Behandling med pacemaker bru
ges til patienter med langsom hjer
terytme. Den første pacemaker blev
implanteret i 1958. Siden da har et
pacemakersystem stort set ud på
samme måde.

Den traditionelle pacemaker

- En traditionel pacemaker består
af en ”boks” på størrelse med tre

”gammeldags” femkroner lagt oven
på hinanden. Boksen indeholder en
computerdel, der registrerer, hvor
når pacemakeren skal afgive de små
strømimpulser, der får hjertet til at
trække sig sammen. Desuden inde
holder boksen et batteri.
Pacemakeren placeres under huden
på forsiden af brystkassen. Boksen
(eller pacemakeren) tilsluttes 1-3
ledninger (elektroder), der via en
blodåre i nærheden af skulderen fø
res ned i hjertet og bringes i kontakt
med indersiden af hjertevæggen.

Trådløs og uden problemer

- Mange af de problemer og kompli
kationer, vi ser ved behandling med
pacemakere, kan relateres til lednin
gerne. Den nye pacemaker er uden
ledninger. Den ligner et riffelprojektil
og har fire kroge, der griber fat på in
dersiden af hjertevæggen, siger Jes
per Hastrup Svendsen og uddyber:
- Pacemakeren indsættes i lokal
bedøvelse. Vi indfører devicen fra
en vene i lysken og med et særligt
”grej” skubber vi devicen ud, når den
er placeret et godt sted i højre hjer
tekammers inderside. Batteriet har i
øvrigt en holdbarhed på 7-10 år - ret
så imponerende størrelsen taget i
betragtning. Og så er den nye, tråd
løse pacemaker usynlig, hvilket også
er en fordel for patienten.

Nyt koncept og perspektiver

Aktuelt implementeres det nye
trådløse pacemakersystem som led
i et internationalt forskningsprojekt.
Hjertecentret har etableret et sam
arbejde med de andre hospitaler i
Region H, der foretager pacemaker
operationer om at henvise egnede
patienter. Den første patient, der
fik indsat en trådløs pacemaker, var
henvist fra Nordsjællands hospital i
Hillerød.
- Vi forventer at kunne behandle
mellem 10-20 patienter på den nye
måde i løbet af 2015. De ideelle kan
didater til den nye trådløse pacema
ker er patienter, som kun har behov
for en pacemaker med elektrode i
hjertekammeret, hvilket gælder ca.
30 % af alle pacemakerpatienter.
World wide er den nye device så vidt
jeg ved implanteret hos omkring 300
patienter. På langt sigt vil pacema
kerteknologien yderligere forbedres
– også med flere af samme type
pacemakere forskellige steder i
hjertet hos samme patient, slutter
professor Jesper Hastrup Svendsen.
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Nyt studie skal målrette
behandling af nye patienter
med leddegigt
De første patienter går i disse uger ind i et unikt nordisk studie, NordStar, der skal sikre tidlig og effektiv behandling af
nydiagnosticeret leddegigt. Professor Merete Lund Hetland
fra Videnscenter for Reumatologi og Rygsygdomme står i
spidsen for den danske indsats

Når en patient får leddegigt, er det
afgørende at få hurtig, effektiv be
handling. Uden behandling bliver
sygdommen hurtigt forværret, og
der kan opstå varige ledskader. Men
en femtedel af alle patienter får ikke
en effektfuld behandling fra starten.
- Vi ved for lidt om, hvilken medicin
der virker for hvilke patienter, og da
en behandling skal prøves i tre-fire
måneder før man se, om patienten
har effekt af behandlingen, går der
ofte op til et halvt år med at finde
den rette medicin. Det fortæller
overlæge, professor Merete Lund
Hetland fra Videnscenter for Reu
matologi og Rygsygdomme.
I Danmark diagnosticeres der årligt
ca. 1.000 personer med leddegigt.
Virksom medicin kan bremse syg
dommens udvikling, og kan for nogle
få sygdommen til at gå helt i bero.

Fokus på effekt

Det er første gang,
der foretages en
systematisk sam
menligning af disse
fire behandlinger af
nydiagnos t iceret
ledd egigt. Nordisk
Råd støtter studiet
Side 2

- Vi håber at nå tre forskellige mål
med studiet. For det første vil vi få
mere at vide om, hvilken af de fire
behandlinger, der virker bedst. For
det andet vil vi undersøge, om der
er nogen biomarkører, som adskiller
de patienter, der får effekt af en el
ler flere behandlinger fra patienter,
der ikke har en effekt. Det vil gøre os
i stand til at målrette behandlingen
bedre fremover. For det tredje vil vi
følge de patienter, der har en god ef
fekt af behandlingen og undersøge,
hvornår behandlingen kan udfases
igen, siger Merete Lund Hetland.

Data og registrering

Patientdata i det nye studie sam
les ind via den nationale database
DANBIO, der følger mere end 30.000
patienter med leddegigt og de be
slægtede sygdomme Morbus Bech
terew og psoriasisgigt. DANBIO er en
af verdens største gigtdatabaser, og
administreres på Videnscenter for
Reumatologi og Rygsygdomme.

Forslag om at samle reumatologi
På Rigshospitalet og Glostrup
Hospital er der i dag en stor reu
matologisk funktion på Nordre
Ringvej og en mindre, højt specia
liseret funktion på Blegdamsvej. I
det forslag til ny organisering, som
direktionen har sendt i høring, er
der lagt op til, at al reumatologi
fremover bliver en del af HovedOr
toCentret på matriklen på Bleg
damsvej.

- Patienterne er selv med til at ind
taste oplysninger og dermed hjælpe
os til at få en unik viden om gigtsyg
dommes udvikling og behandlings
effekt, siger Merete Lund Hetland.
Mængden af data bliver udvidet i de
kommende år med en supplerende
landsdækkende Dansk Reuma Bio
bank med blod- og vævsprøver fra

Endnu en fusion kan være på vej
senere på året: I regionsrådets
forslag til Hospitalsplan2020 er
der lagt op til, at al reumatologi i
regionen samles i én funktion på
Rigshospitalet og Glostrup Hos
pital med ambulant udefunktion
i hvert af de fire planlægningsom
råder, regionen er delt op i.

gigtpatienter, som finansieres af
Gigtforeningen og Danske Regioner.
Biobanken skal bl.a. fungere som
forskningsplatform for undersøgel
ser, der fokuserer på, hvordan arve
lighed og livsstil spiller ind på risikoen
for gigtsygdomme og deres forløb.
De første materialer til biobanken bli
ver indsamlet i løbet af foråret.
CP
Foto: Ty Stange

Et helt nyt studie, NordStar, skal nu
skabe mere viden på området. 800
patienter fra de fem nordiske lande
skal deltage, og
randomiseres til fire
forskellige behand
linger: Dels den tra
ditionelle gigtmedicin, dels tre forskellige såkaldt biologiske behandlinger.
De første patienter
er netop gået i gang
med forsøget på Vi
dencenter for Reu
matologi og Rygsyg
domme.

med 3,6 mio.kr. mens Regionernes
Medicinpulje har bevilget 2,8 mio.kr.

Et nyt studie skal hjælpe professor
Merete Lund Hetland og hendes kolle
ger med at kunne tilbyde nydiagnosti
cerede patienter med leddegigt endnu
mere effektiv behandling.
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Ikke kun mængden – men
også måden, du drikker
alkohol på, udgør en risiko
Ny dansk forskning viser, at risikoen for skrumpelever
ikke kun er et spørgsmål om mængden af alkohol, man
drikker. Det er også et spørgsmål om hyppighed – dagligt
forbrug ser ud til at udgøre en selvstændig risiko

Drikker du til tider lidt for meget?
Har du måske holdt ”Hvid januar –
en måned uden alkohol” for at gøre
bod efter december måneds mange
festligheder? Er du blandt ”de hvi
de”, der glæder sig over, at vi nu er i
februar, hvor alkohol-fasten er forbi,
så serverer vi ny og overraskende
viden fra ny forskning udgået fra He
patologisk Klinik på Rigshospitalet.
- Vi har undersøgt, hvordan måden
man drikker alkohol på – dit drikkemønster - hænger sammen med din
risiko for at udvikle alkoholisk lever
sygdom. Det fortæller Gro Askgaard,
ph.d. studerende på Hepatologisk
Klinik på Rigshospitalet og første
forfatter på et studie, hvis resultater
den 26. januar blev publiceret i en
pressemeddelelse og udsendt af
tidsskriftet ”Journal of hepatology”.

Dagligt indtag øger risikoen

- Vi kan bekræfte sammenhængen
mellem ugentlig alkoholmængde og
risikoen for alkoholisk skrumpelever.
Det nye er, at vi har fundet, at dagligt
indtag af alkohol (7 dage/uge) ser ud
til at indebære en selvstændig risiko
i forhold til at drikke fx 5-6 dage
om ugen - når der er taget højde for
mængden af alkohol. Det er ny viden,
som ikke er fundet før. Der er heller
ikke tidligere lavet studier af drikke
frekvensens betydning for risikoen
for skrumpelever i den generelle be
folkning, da tidligere undersøgelser
er udført på leverpatienter eller per
soner set i en alkoholbehandlingsin
stitution.
Mange tidligere undersøgelser har
vist, at der er en sammenhæng mel
lem mængden af alkohol og udvikling
af alkoholisk leversygdom. Kort sagt:
jo større mængde alkohol, jo større
risiko for udvikling af skrumpelever.
- Det er dog langtfra alle, der drik
ker meget gennem mange år, som
udvikler alkoholisk skrumpelever –

og omvendt, er der fundet en øget
risiko for skrumpelever ned til blot 2
genstande dagligt, siger Gro Askga
ard og fortsætter: - Det tyder på, at
der er andre vigtige faktorer end blot
alkoholmængde. Vi ved fx, at rygning,
viral leverbetændelse, fedme, gene
tik og køn bl.a. er vigtige faktorer. Og
vi ved også, at kvinder har en større
risiko i forhold til mænd ved samme
alkoholmængde.

Nu’et - den vigtigste faktor

Herudover fandt forskerne bag det
nye studie, at det nuværende - frem
for tidligere - alkoholindtag var den
vigtigste faktor i forhold til risikoen
for at udvikle alkoholisk skrumpele
ver.
- Det betyder, at det ser ud til, at
hvis man har haft et stort forbrug af
alkohol gennem mange år, men så
nedsætter sit forbrug, så mindsker
man også sin risiko for at udvikle al
koholisk skrumpelever. Det kan må
ske hænge sammen med leverens
særlige evne til at regenerere, siger
Gro Askgaard og slutter.
- Og så har vi fundet en tendens til,
at vin er forbundet med en mindre
risiko for alkoholisk skrumpelever
i forhold til øl og spiritus. De, der
drak en stor del af deres ugentlige
mængde alkohol som vin, havde en
mindre risiko for at udvikle alkoholisk
skrumpelever. Men der er tale om en
tendens, som ikke var signifikant i
vores undersøgelse.

Om studiet

Studiet bygger på data fra Kost,
Kræft og Helbreds kohorten, hvor
forskergruppen har brugt spør
geskemaoplysninger og objektiv
undersøgelse fra knap 56.000
personer optaget i 1993-1997. Og
i sundhedsregisteret har forskerne
fulgt op på, hvem der udviklede
alkoholisk skrumpelever (19932013). Forskningen er sket i et tæt

samarbejde med Janne S. Tolstrup
og Morten Grønbæk fra Statens In
stitut for Folkesundhed, Syddansk
Universitet.
“Alcohol drinking pattern and risk of
alcoholic liver cirrhosis: a prospec
tive cohort study,” by Gro Askgaard,
MD; Morten Grønbæk; Mette S. Kjær;
Anne Tjønneland; and Janne S. Tol
strup. It is published in the Journal
of Hepatology, online in advance of
Volume 62, Issue 5 (May 2015), DOI:
http://dx.doi.org/10.1016
/j.jhep.2014.12.005.

Et lille glas, mens maden laves og et
glas til middagen. En daglig vane, der
udgør en selvstændig risiko for at
udvikle skrumpelever. For ikke kun
mængden af alkohol udgør en risiko,
det samme gør måden, du drikker på.
Det fortæller ph.d.-studerende Gro
Askgaard, Hepatologisk Klinik og før
steforfatter på et nyt studie, der i uge
5 blev den mest citerede forsknings
nyhed fra Rigshospitalet i udenland
ske tidsskrifter og medier

LW

Vidste du det
- om alkoholisk skrumpelever?
Fem procent af alle dødsfald i Dan
mark skyldes alkohol. Alkoholisk
skrumpelever er skyld i en tredje
del af disse dødsfald. Knap 6.000
i Danmark er kendt med alkoholisk
skrumpelever.
Alkoholisk skrumpelever giver som
regel først symptomer, når sygdom-

men er fremskreden. Dødeligheden
er høj: 35 % et år efter tidspunkt for
diagnosen, og 68 % efter fem år.
De fleste alkoholrelaterede døds
fald sker hos personer under 65 år.
Der er en stor overvægt af mænd.

Side 3
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Stor fremgang i
forskning i patient
pleje og omsorg
Sygeplejersker, fysioterapeuter og jordemødre forsker i
stigende grad i patientpleje og -omsorg. Nye tal fra Region
H’s Forskningsevaluering viser en stigning på over 40 procent på kun to år i antal aktive forskere med en baggrund
som professionsbachelorer
Nye tal fra Region Hovedstadens
Forskningsevaluering 2014 viser en
stigning på over 40 procent på kun
to år i antal aktive forskere med en
baggrund som professionsbachelo
rer. I 2011 var der i alt 184 aktive
forskere med en professionsbache
lorbaggrund – i 2013 var dette tal
steget til 267.
På Rigshospitalet har intensivsyge
plejerske Vibeke Knudsen, Intensiv
Terapiklinik 4131, netop færdiggjort
en masterafhandling om rehabili
tering af patienter, der har været
kritisk syge. Vibeke Knudsens un
dersøgelse belyser kompleksiteten
i at rehabilitere tidligere kritisk syge
patienter og et stort behov for, at re
habilitering af netop denne gruppe
patienter planlægges ud fra blandt
andet en systematisk screening for
potentielle problemer, så mulighe
den for at genoptage et meningsfuldt
liv efterfølgende bliver større.

Mangelfuld rehabilitering

- Jeg har været ude at lave et antro
pologisk studie af patienter, der har
været indlagt med nekrotiserende
bløddelsinfektion, også kaldet dræ
berbakterien. Lige nu får disse pa
tienter en mangelfuld rehabilitering,
der ikke tager hensyn til deres indivi
duelle behov. Patienterne i undersø
gelsen sad derfor, nu otte måneder
efter deres indlæggelse på intensiv,
tilbage med komplekse, uafklarede
problemstillinger, siger intensivsyge
plejerske Vibeke Knudsen.
Der følges ikke systematisk op på
patienternes følgevirkninger, fx ma
reridt, angst, depression, kognitive
forstyrrelser og fysiske handicaps.
Patienterne falder igennem de til
bud, der findes, og det vil Vibeke
Knudsen forsøge at ændre med sin
forskning.
- Mit projekt har affødt flere forskel
lige tiltag. Blandt andet har vi i kli
nikken ansat en sygeplejerske, der
Side 4

skal lave en ph.d. om rehabilitering
af intensive patienter, og jeg skal
selv arbejde videre med det deltids.
Yderligere er der nedsat en gruppe,
der skal arbejde med at forbedre pa
tientovergange, fordi der er så meget
viden, der går tabt fra intensiv til sta
mafdeling og videre ud i primærsek
toren. Det fortæller Vibeke Knudsen,
der sætter stor pris på, at ledelse og
kolleger har taget viden fra hendes
masterafhandling til sig og iværksat
flere positive tiltag.

Målet er bedre patientpleje

Ifølge professor i klinisk sygepleje
inden for akut og kritisk syge Ing
rid Egerod, TraumeCenter og Akut
Modtagelse, HovedOrtoCentret, der
er medlem af Rigshospitalets forsk
ningsudvalg og ansat til blandt andet
at varetage forskning i sygepleje i
hospitalets intensive klinikker, er
håbet, at Vibeke Knudsens projekt
vil føre til bedre patientpleje.
- Vi håber, at det i den sidste ende
kan føre til bedre patientpleje, fordi
vi får større forståelse for, hvilke pro
blemer de tidligere intensive patien
ter oplever. Vi har i mange år målt
fx livskvalitet ved hjælp af et sco
ringsinstrument, men nu forsøger vi
at finde ud af, om det faktisk er de
mest relevante faktorer, vi går og må
ler på, siger professor Ingrid Egerod
og fortsætter:
- Den forskning, vi laver, er jo kun små
brikker til det store puslespil, og der
er ingen af os, der løser gåden alene,
men i fællesskab øger vi hinandens
viden om feltet. Hvis man ser på det
over et længere tidsperspektiv og på
det som tendenser, kan vi se, at det
rykker hele tiden.

Nye udviklingsmuligheder

Sygeplejedirektør Helen Bernt An
dersen glæder sig over de mange
gode tiltag inden for den sundheds
faglige forskning generelt og de ud
viklingsmuligheder, fusionen af Rigs

hospitalet og
Glostrup Hos
pital rummer.
- Det glæder
mig meget, at
mange af de
sundhedsfag
lige medarbej
dere med en
bachelorbag
grund, fx syge
plejersker, jor- - Mit projekt har affødt flere forskellige tiltag. Blandt andet har
dem ødre, f y- vi i Intensiv Terapiklinik ansat en sygeplejerske, der skal lave
siot erapeuter en ph.d. om rehabilitering af intensive patienter, og jeg skal
og ergoterap- selv arbejde videre med emnet deltids. Det fortæller intensiv
euter, har godt sygelejerske Vibeke Knudsen, som netop har færdiggjort en
gang i deres masterafhandling om rehabilitering af patienter, der har været
forskningsom kritisk syge.
råder og, at der
også er et godt samarbejde på forskning i kraft af de mange stærke
tværs. Med fusionen af Rigshospita kompetencer, der findes på begge
let og Glostrup Hospital har vi fået matrikler.
nogle fantastiske udviklingsmulig
heder for hele den sundhedsfaglige
KVOT

Strategier og aktuel
forskningspulje
Ny revideret forskningsstrategi
inden for sygepleje frem til 2020.
Tre strategiske fokusområder:

Særlig pulje til sundhedsfaglige
forskere med en baggrund som
professionsbachelor:

1. Klinisk forskning af høj kvalitet
og en førende position inden
for udvalgte områder
2. Udbredelse og anvendelse af
forskningsresultater og evi
densbasering af sygeplejen
3. Attraktive forskningsmiljøer
og karriereforløb for sygeplej
ersker, der forsker

Ansøgningsfrist d. 6. februar

Andre fagområder som fx jorde
mødre og fysioterapeuter har
ligeledes udarbejdet en strategi.

For anden gang har Rigshospita
lets Forskningsudvalg opslået et
antal bevillinger med ansøgnings
frist den 6. februar:
http://rh-intranet.regionh.
dk/menu/Forskning/Finansie
ring/Rigshospitalets+forsknings
pulje/
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Samarbejdsaftale
med KU SUND om
biostatistisk support

- For Rigshospitalet åbner det
en mulighed for, at alle, der har
tanker om at lave forskning, får
en direkte adgang til statistisk
sparring allerede fra planlæg
ningsfasen – en adgang de ikke
har haft før. Det er en stor fordel,
og der er mange, der efterspørger
det, siger Bo Feldt-Rasmussen,
der er professor og klinikchef i
Nefrologisk Klinik og formand
for Rigshospitalets forsknings
udvalg.

Som noget nyt kan forskere og forskergrupper
på Rigshospitalet og Glostrup Hospital få hjælp
og sparring af statistik-eksperter fra Københavns
Universitet, fx i forbindelse med opstart af et nyt
studie. Det sker, når en ny samarbejdsaftale om
statistisk support træder i kraft d. 1. februar 2015

- Der har længe været et ønske hos
centerdirektørkredsen og direk
tionen om, at Forskningsudvalget
skulle undersøge mulighederne for
at lave en samarbejdsaftale med en
ekstern statistisk enhed, så forskere
på Rigshospitalet kunne få en direkte
adgang til statistisk hjælp, fortæller
formand for Rigshospitalets Forsk
ningsudvalg Bo Feldt-Rasmussen,
der er professor og klinikchef i Ne
frologisk Klinik.
Valget faldt på Biostatistisk Afdeling,
der hører under Institut for Folke
sundhedsvidenskab på Københavns
Universitet. Afdelingen, som består
af en erfaren stab med 15 senior
statistikere, har i mere 35 år været
sparringspartner for den biomedicin
ske forskning i Københavnsområdet,
og flere af de største forskningsmil
jøer på Rigshospitalet har i mange
år samarbejdet med afdelingen. Bo
Feldt-Rasmussen glæder sig over,
at den formaliserede samarbejdsaf
tale kommer hele hospitalet til gode
– også den store gruppe, som ikke
tidligere har haft adgang til den form
for sparring.
- For Rigshospitalet åbner det en
mulighed for, at alle, der har tanker
om at lave forskning, får en direkte
adgang til statistisk sparring allerede
fra planlægningsfasen – en adgang
de ikke har haft før. Det er en stor for
del, og der er mange, der efterspør
ger det, siger Bo Feldt-Rasmussen.

En one-stop-shop

For afdelingsleder Theis Lange fra
Biostatistisk Afdeling bliver det ”lidt
som at fuldende paletten”, når afta
len træder i kraft, for nu kan afde
lingen servicere hele forskergrupper
og ikke blot de ph.d.-studerende, der
tidligere havde krav på support fra
Biostatistisk Afdeling som en del af
deres ph.d.-forløb.

- Primært har vores sparring væ
ret fokuseret på den forskning, der
foregik på Sundhedsvidenskabeligt
Fakultet på KU, og det er via den
adgang, at de ph.d.-studerende på
Rigshospitalet er kommet i kontakt
med os. Men vi har oplevet situatio
ner, hvor vi har været i kontakt med
en ph.d.-student, og hvor vi har kun
net se, at det ville have været mere
gavnligt for den givne problemstil
ling at snakke med hele forskergrup
pen. Men i og med resten af gruppen
ikke har været en del af ordningen,
var det ikke en mulighed. Så vi glæ
der os rigtig meget til at komme i
gang, fortæller Theis Lange.
Og afdelingen står klar til at hjælpe
med både store og små udfordringer.
- Der er nogle spørgsmål, der helt
klart egner sig til, at man lige griber
telefonen og får det afklaret på ti
minutter, fordi det måske er en helt
praktisk ting, man skal have svar
på. Omvendt er der andre ting, der
er komplicerede, og som kræver, at
statistikeren forstår den medicinske
problemstilling, og at lægen forstår
de statistiske udfordringer. Her vil
det være meget mere naturligt at
tage et møde. Det er helt afhængigt
af problemets omfang. Vi er en onestop-shop, så vi dækker fra de helt
banale spørgsmål, der f.eks. dukker
op i forbindelse med en review, til
avancerede statistiker metoder som
f.eks. kompleks oversleves analyse.
Vi bidrager også gerne til styrkebe
regning, præcisering af de statistiske
metoder og hjælp til protokolskriv
ning i planlægningsfasen af et studie,
forklarer Theis Lange.

Mulighed for nye samarbejder

Både Theis Lange og Bo Feldt-Ras
mussen mener, at der er store per
spektiver i samarbejdsaftalen for
begge institutioner.

Vi er en one-stop-shop, så
vi dækker fra de helt banale
spørgsmål, der f.eks. dukker op
i forbindelse med en review, til
avancerede statistiker metoder,
og også gerne til styrkebereg
ning, præcisering af de statisti
ske metoder og hjælp til proto
kolskrivning i planlægningsfasen
af et studie, forklarer Theis Lang
fra Biostatistisk Afdeling, Insti
tut for Folkesundhedsvidenskab
på Københavns Universitet.

- Jeg ser særligt to ting i samarbejdet.
Det ene er måske lidt højtflyvende,
og det er, at vi faktisk føler et ansvar
for, at den forskning, der kommer ud
fra Rigshospitalet og Københavns
Universitet har en tilstrækkeligt kva
litet - også på det statistiske område.
Det synes vi, at vi er sat i verden for
at hjælpe til med. Og så er der den
mere egoistiske – det er vores håb, at
det kan føre til flere fremtidige forsk
ningssamarbejder. Det kan utvivl
somt blive til begge institutioners
gavn, udtaler Theis Lange
Bo Feldt-Rasmussen nikker aner
kendende og tilføjer: - Og så tror jeg,
at det vil åbne døren for nogle nye
kontakter i de forskningsmiljøer, der
normalt ikke ville kontakte statisti
kere – og dermed være med til at
udvikle et bredere samarbejde, så vi
kan opfylde visionen om at få bedre
projekter, bedre planlægning og bed
re samarbejde omkring statistikken
– og bedre forskning.
LD

Samarbejde
med
Biostatistisk
Afdeling
Afdelingen kan kontaktes hver
onsdag fra kl.13.00-16.00 på te
lefonnummer 93 56 51 23 eller
via mail RH-statsupport@sund.
ku.dk.
Møder finder sted på Institut
for Folkesundhed på det gamle
Kommunehospital, hvor Biosta
tistisk Afdeling holder til. Læs
mere på
www.biostat.ku.dk.
En hjemmeside med information
om, hvordan man bedst bruger
supportfunktionen, er på vej.
Samarbejdsaftalen revurderes
om et halvt år.
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Ferie og fokus på
global sundhed
Tid for vinterferie. På ski, under varmere himmelstrøg eller hjemme. Nogle kolleger vælger en ferie,
hvor de kombinerer ferie med faglighed og fokus
på global sundhed på Cuba

Netop nu tager mange kolleger på
skiferie, andre vælger at tilbringe vin
terferien under varme himmelstrøg.
Og andre igen vælger at kombinere
ferie med fokus på faglighed og glo
bal sundhed, som fx børnelæge Chri
stine Rønne Hansen fra Børneklinik
ken, i Juliane Marie Centret, som ”På
Vej” nåede at få en kort snak med,
inden hun sammen med 29 andre
kolleger – heraf ca. halvdelen fra
Rigshospitalet – tog til Cuba i uge
5 for at deltage i et infektionspæ
diatrisk kursus i Havanna arrangeret
af Dansk Infektionspædiatrisk Sel
skab, Pedro Kouri Tropical Medicin
og Enhed for Global Sundhed.

Mor-barn sundhed og
infektioner

Kurset fokuserer på infektioner, der
forekommer på Cuba og i Latin
amerika samt på Cubas mor-barn
sundhedsvæsen. Der er foredrag
af cubanske og danske læger samt
gruppearbejde, patientdemonstra
tioner og besøg på sundhedsinsti
tutioner i og uden for Havanna. Et
spændende og interessant program,

der især henvender sig til læger med
interesse for pædiatri, infektion, tro
pemedicin og epidemiologi. Ferien
incl. kursus og undervisere koster
17.000 kr. Der er tale om egenbe
taling, der som Christine siger, giver
garanti for motivation. Her fortæller
Christine Rønne Hansen, hvorfor hun
har valgt denne ferieform.

Andre sundhedsvæsner

- Jeg holder af at rejse, og har også
tidligere med stort fagligt udbytte
været både på Zanzibar, hvor bl.a.
børnedødeligheden er meget høj og
i Myanmar, hvor jeg fx så en pige med
stivkrampe. Kurserne giver dig mulig
hed for at se og møde virkeligheden
og sundhedsvæsener i specielt lav
indkomstlande. Du møder de lokale
læger, ser patienterne og oplever
med egne øjne, at det er muligt at
organisere sig på andre måder, end
vi gør det i Danmark - og så synes jeg
simpelthen, at bakterier og infektio
ner er noget af det mest spændende,
derfor har jeg også i mange år pri
mært arbejdet med cystisk fibrose.

Om Enhed for
global sundhed
’Enhed for Global Sundhed har til
formål at kortlægge og koordinere
tværfagligt internationalt sund
hedsarbejde på Rigshospitalet.
Enheden er aktuelt forankret i Ju
liane Marie Centret, afsnit 4072.
Se hjemmeside for aktiviteter, ar
rangementer og videndatabase på

Vi rejser i stigende grad til fjernere
og eksotiske rejsemål, og vi tager
børnene med på vores ferier. Der
for ser børnelæge Christine Rønne
Hansen også flere små børn i Bør
nemodtagelsen med ”importerede
sygdomme” og symptomer som
feber, diarre, udslæt og insektbid netop hjemkommet fra ferie i udlan
det med familien som måske også
har anden etnisk familiebaggrund,
og som nu er bekymret.

Ude – og så hjem til hverdagen

- I forhold til de mange børn, vi ser
i børnemodtagelsen med feber og
øvre luftvejsinfektioner eller gastro
enterit eller bare feber, så skal børn,
der har været i udlandet tages mere
alvorligt, så man kan udelukke at der
er tale om en almindelig virusinfek
tion. I sådanne tilfælde oplever jeg
det som en fordel, at jeg ved selvsyn
har set og mødt børn med mange
forskellige sygdomme andre steder i
verden. Og har familien rejst i et om
råde med malaria og har barnet feber,
skal det selvfølgelig altid undersøges
nærmere, siger Christine Rønne Han
sen og fortsætter:
- På den måde, synes jeg, at jeg bli
ver en bedre læge, når jeg supplerer
min viden fra lærebøgerne med at
se symptomer og sygdomme hos
levende patienter i andre verdens
dele. På Cuba kommer jeg også til
at se kliniske tilfælde, som jeg ikke i
dag ser i Danmark. Og så får vi i tilgift
etableret nye og udviklet eksiste
rende samarbejder og forsknings
faglige netværk med lokale læger.
Det er win-win for alle.

Ferier der kvalificerer globalt

Børnelæge Christine Rønne Hansen (th.) fortæller, hvorfor hun har valgt at valgt
at kombinere ferie med faglighed og fokus på global sundhed - her sammen med
projektmedarbejder Pushpa Santhirakumar fra Enhed for Global Sundhed
Side 6

Professor Freddy Karup Pedersen,
tidligere klinikchef i Juliane Marie
Centret, rådgivende læge og præsi
dent for Røde Kors, udgør sammen
med overlæge Anja Poulsen, det tre
mands store sekretariat i Enhed for

www.rigsh ospitalet.dk
/menu/afdelinger/Enheder+ 
paa+tvaers/Enhed+for+ Global
+Sundhed eller kontakt enhedens
internationale projektmedarbej
der, antropolog Puspha Santhira
kumar på tlf. 35451355/3864.

Global Sundhed, der hører hjemme i
Juliane Marie Centret.
- Det at komme ud og ved selvsyn
opleve andre sundhedsvæsener i
praksis, kvalificerer både til at ar
bejde og samarbejde med kolleger
fra andre lande rundt om i verden og hjemvendt til Danmark og Riget
igen også til at håndtere en række
importerede sygdomme. Det kom
mer alle til gavn i arbejdet og sam
arbejdet med kolleger internationalt
fx i forbindelse med katastrofer og
nødhjælpsarbejde rundt om i verden.
Det siger Freddy Karup Pedersen og
fortæller om baggrunden for valg af
Cuba som kursussted i 2015:
- Kurserne afholdes typisk steder,
hvor der i forvejen er danske kon
takter. Cuba er samtidig valgt, fordi
landets sundhedsvæsen på en og
samme tid er kendetegnet ved høj
produktivitet og dårlig infrastruktur.
Castro har prioriteret lige adgang til
sundhedsvæsenet for både rig og
fattig, og derfor har landet til trods for Cuba er et fattigt land - uddannet
en forfærdelig masse læger. Disse
læger arbejder også i andre lavind
komstlande for så at vende retur til
Cuba igen med ny erfaringer. Danske
læger og sundhedsarbejdere møder
typisk også cubanske læger i andre
former for globalt nødhjælpsarbejde.
Cuba - der har 70.000 læger til en be
folkning på 11 mio. – har aktuelt fx ca.
600 læger i Vestafrika i forbindelse
med Ebola-epidemien.
Og tænker du, at ferie kombineret
med fagligt fokus på global sundhed
kunne være en interessant mulig
hed, så kan professor Freddy Karup
Pedersen fortælle, at en tur til Ghana
i 2016 er under planlægning – kon
takt Enhed for Global Sundhed, hvis
du vil vide mere.
LW
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Nyt kort over Rigshospitalet, da
teret januar 2015 er tilgængelig
på Rigshospitalets hjemmeside
(web og printversion), og som bi
lag til Digital Post ved indkaldelse
af patienter og til bestilling (be
grænset antal print) via SAP.
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MC Motorcykler
Primære ruter på Rigshospitalet

OBS Nyt kort med nye ændringer
dateret februar er på vej og udkom
mer snarest.

Ensretning
Byggeområde

Blegdamsvej 9 · 2100 København Ø · tlf.: 3545 3545 · www.rigshospitalet.dk

Nye trafikale ændringer
i februar

Nyt på
Intranet og
hjemmeside
Kommunikationsafdelingen
informerer - så hurtigt som vi
modtager besked - om trafikale
ændringer og adgangsforhold
til patienter, pårørende og gæ
ster fra forsiden af hjemmesi
den tjek
rh.dk/serviceinfo - og til
medarbejderne på forsiden af
Intranet.

Nybyggeriet giver massive udfordringer på det trafikale
område – og ændringerne sker hurtigt og løbende, for
der er fuld fart på de mange arbejder, der er knyttet
til nybyggeriet. Tilgængelig, sikker adgang og mulighed
for parkering for patienter og leverandører med varer til
hospitalet har fortsat førsteprioritet

Det er svært at følge med på områ
det trafikale omlægninger, ændringer
og hvad deraf følger på matriklen på
Blegdamsvej. Hvor kan man parkere,
og hvor kan færdes sikkert til fods
– og er der nye trafikale ændringer
på vej?

Patienterne først

De to spørgsmål har patienter og
pårørende krav på at kende. Der
for informerer hospitalet fortsat og
løbende om trafikale ændringer på
forsiden af hjemmesiden på rh.dk/
serviceinfo og via Kort over Rigshos
pitalet (web og print).
Og ja - mulighederne for parkering på

Rigshospitalets område er stærkt
begrænsede og forbeholdt ambu
lante patienter med éndags-parke
ringsbillet. Der er primært mulighed
for parkering ved Opgang 5 og Op
gang 2 (parkering inddrages senere i
februar) og tidsbegrænset mulighed
for parkering på den midlertidige
grusparkering til højre for Hovedind
gangen.
Servicecentret arbejder samtidig ak
tuelt med at optimere skiltningen på
terræn, hvor også især adgangsfor
holdene for patienter til Opgang 39
er berørt – for adgangen sker alene
til fods. Derfor har Servicecentret
også øget antallet af serviceguider,

der skal hjælpe patienter og pårø
rende på rette vej – også udendørs
og på terræn.

af tårnkraner til brug for byggeriet
af den nye Nordfløj. Det betyder, at
Frederik V’s Vej lukkes for trafik.

Ændringer fra februar

Projektorganisationen for nybyg
geriet og TraumeCentret er i dialog
for at sikre fortsat uhindret og sikker
tilkørsel af ambulancer og andre ud
rykningskøretøjer.

Allerede fra mandag d. 2. februar og
indtil udgangen af april er de trafikale
forhold på Henrik Harpestrengsvej
påvirket af gravearbejde i forbin
delse med arbejdet med en vand
ledning. Der graves om natten, men
indkørsel til p-pladser på matriklen
i området mod Edel Sauntes Allé vil
blive påvirket. Servicecentret udde
ler flyers til biler i området.
Fra mandag d. 23. februar og ca. 1.
uge frem er der planlagt opstilling

Fra mandag d. 23. februar lukkes der
også for trafik og patientparkering i
området mellem Opgang 2 og 3. Nyt
opdateret kort over Rigshospitalet,
dateret februar 2015 - digitalt og i
printversion - udkommer hurtigst
muligt.
LW
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Tag dine
kolleger
med i biffen
Arbejdsmiljøenheden inviterer
til filmforevisning

Tag dine kolleger med i biffen
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”Afvej” er en film om en ung kvinde, der har lagt liv og sjæl
i jobbet som læge på en kræftafdeling. Instruktør Malou
Reymann har lavet film siden hun var 11 år, men har også
leget med tanken om at blive læge, i filmprojektet besøger
hun derfor en verden, hun selv er meget fascineret af.

Rigshospitalet
Personaletilbud

Reservelæge Kristine Chemnitz er en af årsagerne til,
at filmen har fundet vej til Rigshospitalet. Kristine blev
i sommeren 2013 spurgt, om hun ville være lægefaglig
konsulent på filmen og havde efterfølgende Malou Rey
mann og hovedrolleindehaver Tuva Novotny med rundt
på Onkologisk Klinik.

Malou Reymans ambition med filmen var at undersøge,
hvad der sker, når et menneske med meget høje krav til sig
selv reagerer, når tingene bliver for meget, og når kursen
pludselig er en anden, end man havde planlagt.
Reservelæge Kristine Chemnitz har også hjulpet Malou
med at finpudse lægesproget og de lægefaglige detaljer i
”Afvej”. Filmen er dog ikke optaget her på Riget, men i øde
og kolde omgivelser på det lukkede Hørsholm Hospital.

Filmpremiere og debat
på Rigshospitalet

Tankevækkende film fra hospitalsverdenen
om perfektion, ensomhed i arbejdslivet og faglig
udvikling i en nul-fejls kultur.

Vi ruller den røde løber ud og inviterer til premiere på filmen ”Afvej” af den
prisvindende instruktør Malou Reymann og med Tuva Novotny i hovedrollen. Vi følger en ung ambitiøs onkologs udfordringer med et ansvarsfuldt arbejde på kanten mellem liv og død.
Efter filmen sætter vi gang i en debat om filmens temaer.
Hans von der Maase, klinikchef på Onkologisk Klinik, Mille Mortensen, erhvervspsykolog og Ph.d. studerende samt Thomas Andreassen, leder af politiets operative uddannelse, fyrer op under diskussionen.
Arrangementet er et gratis medarbejdertilbud. Under filmen serveres popcorn og drikkevarer.
Tirsdag d. 24. februar kl. 16.00 – 17.30
Rigshospitalets Auditorie 1
Tilmelding nødvendig (først-til-mølle) fra mandag d. 2. februar
Arrangør: Arbejdsmiljøenheden
Tilmelding via RH intranettet: under: Personale > Personaletilbud > Kultur
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