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Ny forskning skal finde migrænens
fingeraftryk i hjernen
Lundbeckfonden har bevilget 10 mio.kr. til et forskningsprojekt fra Dansk Hovedpinecenter ved
Rigshospitalet og Glostrup Hospital. Bevillingen skal skabe ny viden om, hvilke biomarkører der
har betydning for migræne samt fremme udviklingen af nye, målrettede tilbud om behandling

Migræne påvirker hver tiende dansker og er den mest udbredte
neurologiske sygdom. Men der er
stadig kun begrænset viden om,
præcis hvilke fysiske mekanismer
der udløser migræne. Et nyt forskningsprojekt med titlen ”Modeller og
biomarkører for migræne” skal være
med til at skabe ny vigtig viden på
området. Lundbeckfonden har bevilget 10 mio.kr. over de kommende
fem år til projektet, der er ledet af
professor Messoud Ashina fra Dansk
Hovedpinecenter, Rigshospitalet og
Glostrup Hospital.
- Med den nye bevilling vil vi prøve
at finde de biologiske markører eller fingeraftryk, der er specifikke for
migræne. Det vil give os mere præcis
viden om migrænens mekanismer
og hjælpe til at skabe en bedre og
mere målrettet behandling af migræne, siger Messoud Ashina.
Migrænens fingeraftryk
De seneste år har Messoud Ashina
og hans forskergruppe skabt banebrydende forskningsresultater
gennem brug af MR-scanninger, der
for første gang er foretaget både på
naturlige migræneanfald og eksperimentelt fremprovokerede migræneanfald hos patienter med migræne.
Her har de tegnet det hidtil mest
præcise billede af, hvad der sker

fysisk i hjernen under migræneanfald. De har bl.a. opdaget, at kraniets blodårer ikke udvider sig under
migræneanfald, som man tidligere
har troet.
I det nye projekt vil forskerne bruge
en ny og meget avanceret MR-scanner med en styrke på 7 tesla, som
er mere end dobbelt så følsom som
de scannere, der hidtil er brugt. Det
giver mulighed for at se flere detaljer
om både hjernens anatomi og funktion under migræneanfald.
- Ved at udvikle nye metoder håber vi
på at finde migrænens fingeraftryk
i hjernen og få en bedre forståelse
af, om der er bestemte netværk eller områder i hjernen, som aktiveres
under migræneanfald. Det vil også
gøre det muligt at undersøge, om migrænen er forbundet med ændrede
tilstande i hjernen som udvidelse af
de finere og dybereliggende arterier,
betændelse i arteriernes vægge eller ændringer i gennemtrængningen
af blod-hjernebarrieren, siger Messoud Ashina.
Vil forebygge migræne
Den nye viden, som projektet skaber, vil give en bedre sygdomsforståelse. Messoud Ashina håber
også, at resultaterne vil pege frem
mod nye tilbud om behandling.

- I dag har vi ikke nogen specifik medicin til migræne, der kan forebygge
anfald, og kun en enkelt type af migrænespecifik behandling af akutte
anfald. Med en bedre forståelse af
migræne vil vi bane vejen for udvikling af flere tilbud om behandling og
hjælpe de patienter, vi savner gode
tilbud til i dag, siger Messoud Ashina.
CP

Om Dansk
Hovedpinecenter
Dansk Hovedpinecenter er
Danmarks eneste højt specialiserede center for behandling
af patienter med meget svær
hovedpine og migræne samt
patienter, der har sjældne hovedpinesygdomme. Centret har
stor forskningsaktivitet og er et
af regionens centre for ”Global
Excellence i Sundhed”.
Mere på glostruphospital.dk under Afdelinger – Dansk Hovedpinecenter.
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Igangsættelse af fødsler giver
færre dødsfald og komplikationer
hos nyfødte
Siden år 2000 er antallet af igangsatte fødsler i Danmark steget fra blot ni procent, til at
det i dag er mere end hver fjerde kvinde, der bliver sat i gang, når hun skal føde. Et nyt
studie fra Rigshospitalet viser, at den ændrede igangsættelsespraksis har haft en positiv
effekt for både børn og mødre

En forskergruppe fra Rigshospitalet
offentliggør i et nyt studie, hvordan
en aktiv igangsættelse af fødsler inden uge 42 har medført, at antallet
af dødfødte børn i Danmark er mere
end halveret over den 13-årige periode, som studiet løber over. Samtidig
er der observeret et faldende antal
komplikationer hos de børn, der blev
født i samme periode.
- Samlet set ser det ud som om, at
den nye og mere aktive igangsættelsespraksis indebærer en klar gevinst
for både de ufødte, de nyfødte og
for moderen, udtaler Morten Hedegaard, der er medforfatter på studiet
og klinikchef i Obstetrisk Klinik på
Rigshospitalet og Glostrup Hospital.
Færre komplikationer
I 2008 offentliggjorde det britiske
svar på den danske Sundhedsstyrelse, National Institute for Health and
Clinical Excellence, nye retningslinjer
vedrørende igangsættelse af fødsler,
og året efter fulgte de danske sundhedsmyndigheder trop ved at indføre en ny anbefaling om, at gravide
kvinder blev sat i gang senest i uge
41 + 3-5 dage. De nye retningslinjer
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har betydet, at andelen af igangsatte
fødsler steg fra ni procent i år 2000
til 26 procent i 2012, hvilket har resulteret i, at andelen af kvinder som
fødte efter 42 uger faldt fra otte til
halvanden procent.
Og det har vist gode resultater i forhold til de komplikationer, der kan
opstå hos nyfødte, forklarer Øjvind
Lidegaard, der ligeledes er medforfatter på studiet og overlæge og
professor i Gynækologisk Klinik på
Rigshospitalet og Glostrup Hospital:
- Vi har set betydelige reduktioner i
andelen af børn født med iltmangel
og børn med cerebral parese. Samtidig blev andelen af børn med en fødselsvægt over 4500 gram reduceret
med en tredjedel. Nerveskader hos
de nyfødte faldt med 43 procent,
og gennem samme periode er dødeligheden i måneden efter fødslen
blandt de levendefødte blevet halveret, forklarer han.
Risikofaktorer uden stor betydning
Risikofaktorer som fx rygning, førstegangfødende og forhøjet BMI var
også medtaget i studieperioden,

men viste sig ifølge Morten Hedegaard
ikke at have den store betydning.
- Medvirkende til denne positive
udvikling har også været, at der var
færre gravide rygere gennem studieperioden, men dette viste sig kun at
have en mindre betydning, forklarer Morten Hedegaard og tilføjer, at
forbedret overvågning af gravide
og deres foster omkring terminen
utvivlsomt har bidraget til den positive udvikling.
Studiet er den hidtil største og mest
detaljerede analyse, som er gennemført vedrørende betydningen af
igangsættelser efter terminen.
Undersøgelsen offentliggøres mandag d. 16. februar 2015 i det internationale tidsskrift British Journal of
Obstetrics and Gynaecology og har
analyseret data fra 770.096 børn,
som er født efter 37 uger i Danmark.
Data er fra perioden år 2000 til år
2012, og er indhentet i det danske
fødselsregister og landspatientregister.
LD
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Evidensbaserede
træningsforløb
Ikke bare træning – men evidensbaseret træning – er vejen
frem for fremtidens kirurger, såvel som det øvrige kliniske
personale. Derfor forskes der på Rigshospitalet intensivt i,
hvordan de rette træningsforløb skal skrues sammen

Det giver rigtig god mening at lade
både kommende og allerede uddannede kirurger øve deres færdigheder
på noget andet end patienter. Omvendt er kirurgernes arbejdstid ligesom det øvrige personales også en
værdifuld og knap ressource. Derfor
gælder det om at tilrettelægge den
tid, kirurgerne bruger på alt andet
end det direkte patientrelaterede
bedst muligt. Herunder også deres
træningsforløb.
Netop den øvelse er læge Flemming
Bjerrum i gang med en ph.d. om.
Med projektet ”Simulatortræning
for kirurger i fremtiden” har han systematisk undersøgt et modul til
simulationstræning af blindtarmsoperationer udført med kikkertkirurgi, som måske også kan være med
til at danne model for, hvordan man
med størst mulig effekt kan (videre-)
udvikle simulationsprogrammer for
andre typer indgreb.
Træning af blindtarmsoperation
- Simulationsprogrammet for blindtarmsoperationer har faktisk eksisteret i lang tid, men det har ikke
været brugt ret meget, fordi ikke var
specielt godt. Sammen med virksomheden, som leverer programmet, har jeg være med til at videreudvikle programmet, og derefter har
jeg testet det på i alt 45 kirurger fra
både Region Hovedstaden og Region Sjælland. Hver især har kirurgerne
gennemført 20 operationer i simulationsprogrammet – og derefter har vi
analyseret deres udvikling og sammenlignet kirurger med forskelligt
erfaringsniveau, forklarer Flemming
Bjerrum fra Juliane Marie Centeret.
De 45 medvirkende kirurger var opdelt i tre grupper: 15 havde ingen forudgående erfaring med blindtarmsoperationer. 15 havde gennemført
mellem 10 og 50 operationer, mens
de resterende 15 var meget erfarne
med over 100 operationer bag sig.
Og i den efterfølgende dataanalyse

så Flemming Bjerrum bl.a. på, om
man overhovedet kunne afspejle
de meget store forskelle i lægernes
erfaringsgrad i simulationsprogrammet – og hvordan de forskellige efterfølgende udvikler deres færdigheder over tid.
Ikke simulationstræning til alt
- Umiddelbart ser det meget lovende
ud: Vi er i stand til at skelne begyndere fra de erfarne læger i programmet – og det er i sig selv en indikation
for, at programmet kan være egnet til
at træne færdigheder, så man også i
virkeligheden bliver bedre til at operere. Og vi er også i stand til at skrue
op og ned for sværhedsgraden i programmet, så der også er læringsmuligheder for de mere erfarne læger.
Derfor skal vi bruge den næste tid
på at implementere programmet i
den formelle træning af nye kirurger,
fortæller Flemming Bjerrum.
Hans næste studie er lige blevet afsluttet: Her undersøgte Flemming
Bjerrum om man ved at træne et
specifikt indgreb også blev bedre
til at udføre andre procedurer. Altså
hvordan det at træne en specifik procedure forbedrer kirurgens tekniske
færdigheder generelt.
- Der findes et utroligt stort antal procedurer, der laves med kikkertkirurgi,
og der findes ganske enkelt ikke simulationsprogrammer til dem alle.
Det er simpelthen for omfattende
en opgave at designe og programmere hele paletten, og derfor er det
interessant at undersøge, hvordan
det hjælper på ens generelle færdigheder at træne enkeltprocedurer,
understreger han.
I alt har 100 medicinstuderende
medvirket i dette studie, som var for
omfattende til, at man kunne bruge
læger til dette.
- Generelt kan man sige, at det er vigtigt for patientsikkerheden at træne

Simulationstræning nu
obligatorisk
for læger
Som den første region i Danmark gør Regionh nu teknisk
avanceret simulation før
patientbehandling obligatorisk inden for en lang række
specialer. Formålet er, at
læger og andet sundhedspersonale skal opøve tekniske færdigheder inden for
relevante specialer, inden
de møder patienten første
gang.
Mere på Regi - nyheder simulationstræning
http://regi-intranet.regionh.
dk /

sine kirurgiske færdigheder. Men for
at få det bedste resultat af træningen, er det afgørende, at træningen
er optimalt sammensat og designet.
Derfor er væsentligt at undersøge de
simulationsprogrammer, der findes
– og sætte nye, evidensbaserede
træningsprogrammer op – ligesom
vi er i færd med nu med proceduren for blindtarmsoperationer rettet
mod nye kirurger. Ideelt set burde

Certificering
De læger, der gennemgår
simulationsforløb, vil blive
certificeret, og det medfører,
at der fremover indføres kvalitets- og certificeringskrav til
nyansatte og færdiguddannede speciallæger, som i deres
nye stilling skal udføre teknisk
avancerede operative indgreb,
og som ikke har gennemgået
denne træning og certificering
i Region Hovedstaden.
Træningen vil foregå i regi af
CEKU – Center for Klinisk Uddannelse på Rigshospitalet.
Læs om CEKU’s simulationstræning her: www.cekusim.dk.

træningsprogrammerne måske også
omfatte de erfarne kirurger, men det
stiller store krav til ressourcerne til
træning og nødvendiggør en videreudvikling af de nuværende simulatorer, så de rummer mere avancerede procedurer, slutter Flemming
Bjerrum.
UJJ
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Brug af magnetstave ved rygoperationer af børn med skoliose betyder
færre bedøvelser
Når børn med alvorlig skæve rygge skal opereres, har de hidtil fået indsat stave, som skal
forlænges ca. hvert halve år. En ny mere skånsom metode med magnetstave giver fordele
for både børn, forældre og sundhedsvæsen – de tidligere 8-12 bedøvelser kan undværes.

Når et barn stadig vokser og samtidig
har en alvorlig skæv ryg (skoliose),
rummer det en risiko at stivgøre og
rette ryggen op. Barnet risikerer ikke
at blive så høj, fordi væksten i det
stivgjorte område i ryggen stopper,
og brystkassen bliver ikke stor nok
til, at blodet kan ilte tilstrækkeligt.
Tidligere indsatte man ved operation
i ryggen en stav (eller stave), som
skulle forlænges ca. hvert halve år i
takt med, at barnet voksede. Før hver
operation skulle barnet bedøves, og
forældrene skulle hver gang tage fri
fra arbejde i en til to uger for at passe
barnet efter operation. Proceduren
skulle gentages gennem en årrække,
indtil barnet var gammelt nok til en
afsluttende operation, hvor ryggen
kunne stivgøres. En ny metode har
ændret på dette.
Bedøvelse ikke nødvendig
- Nu opererer vi børn ved hjælp af en
ny metode med magnetstave. Det
betyder, at vi undgår at skulle bedøve
dem hvert halve år. Nu sker forlængelsen af stavene ved, at vi sætter
en magnet uden på kroppen. Ved
hjælp af magneten kan vi foretage
en sikker og kontrolleret forlængelse
af de stave, vi har indsat ved operation, fordi stavene påvirkes af magneten – og det vel og mærke uden,
at det er nødvendigt at bedøve og

- Nu opererer vi børn ved hjælp af
en ny metode med magnetstave.
Det betyder, at vi undgår at skulle
bedøve dem hvert halve år, det siger
overlæge, Ph.d. Martin Gehrchen fra
Rygteamet i Ortopædkirurgisk Klinik
Side 4

operere barnet gentagne gange på
traditionel vis. Det siger sektionsleder, overlæge, Ph.d. Martin Gehrchen
på Rygsektionen i Ortopædkirurgisk
Klinik i HovedOrtoCentret og forklarer: - Magnetstavene anvendes til
en udvalgt gruppe af patienter med
alvorlige skævheder i ryggen. Det
drejer sig typisk om børn i alderen
3-12 år.
Magnetic Expansion Control
Teknikken hedder Magnetic Expansion Control, den benyttes flere steder
i udlandet og er ikke ny. Det nye er,
at Rigshospitalet har taget teknikken
i brug og allerede efter to operationer
kan se en række fordele. Rygsektionen har derfor planlagt yderligere tre
operationer i marts og yderligere to
inden sommer.
- Vi forventer os meget af den nye løsning. Derfor har vi også sammenlignet behovet for ressourcer ved den
traditionelle metode og den nye teknologi med magneter. Det viser sig,
at den nye metode rummer en rigtig
god sundhedsøkonomi i forhold til
den tidligere behandling, fortæller
Martin Gehrchen.
Få gener for børnene
For børn, der får indopereret magnetstaven, er generne relativt få. Når
staven først er indopereret, skal den

blot forlænges, mens barnet vokser.
Forlængelsen finder typisk sted med
otte ugers mellemrum afhængig af
grundlidelse og størrelse på skævheden og kurven i ryggen, men forlængelsen kan også foretages oftere
eller sjældnere.
- Børnene er selvfølgelig mere stive i
ryggen, end de ellers ville være. Det
skyldes de indopererede stave, men
ryggen kan stadig bevæges under og
over de indopererede stave. Det er
naturligvis ikke muligt at forlænge
staven i det uendelige, derfor kan
det i nogle tilfælde blive nødvendigt
at udskifte stavene. Og der er ingen
risiko ved forlængelserne, og for
at stavene bliver for lange, for der
er indbygget et ”sikkerhedsstop” i
staven, siger overlæge, Ph.d. Martin
Gehrchen.
I princippet skal børnene have magnetstavene i ryggen, så længe de
vokser, og indtil de er gamle nok til
en egentlig afsluttende operation,
hvor ryggen endelig kan stivgøres
og rettes op.
Løbende kvalitetskontrol
Rygteamet i Ortopædkirurgisk Klinik,
hvor Martin Gehrchen er daglig leder,
har da også fået positiv respons på
de allerede gennemførte operationer, ligesom røntgenbilleder af ryg-

gens kurver dokumenterer, at metoden virker efter hensigten.
- Internationalt er der gennemført en
del af disse operationer, og vi lytter
selvfølgelig meget til andres erfaringer og deltager selvsagt i relevante
møder, ligesom vi har meget tætte
internationale relationer omkring
brugen af den nye teknik.
- På Rigshospitalet er det dog allerede en stor gevinst, at børnene ikke
skal opereres hvert halve år, og at den
nye teknik er langt mere skånsom, siger Martin Gehrchen og tilføjer, at en
tilsvarende teknik med magnetstave
også bruges til børn, der skal have
fortaget forlængelser af deres ben.
KVOT
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Skarpe hjerner og kvikke midler:
Forskningens Døgn i ny-fusionerede klæder
Rigshospitalet har tradition for at fylde auditorierne med unge og kvikke hjerner fra de københavnske gymnasier under Forskningens Døgn. I år bliver ingen undtagelse, når forskere
fra Rigshospitalet og Glostrup Hospital udvider konceptet med et fælles program og to
temaeftermiddage i hjernens tegn - på begge matrikler

Gymnasieklasser fra København og
Vestegnen bliver i disse dage indbudt til Forskningens Døgn på Rigshospitalet og Glostrup Hospital, som
finder sted i dagene den 23. og 24.
april 2015, og hvor forskere fra begge
matrikler vil inspirere og dele ud af
deres viden med 6 intensive oplæg
skræddersyet til det unge publikum.

emner som stress og lyspåvirkning,
søvn, brugen af hovedpinepiller, alkohol og rusmidler, og hvordan disse
faktorer kan påvirke helbredet, indlæringsevnen og hjernen. De fremmødte får også et kig ind i hjernen
under operation, og der vil være lysende billeder af hjernen frembragt
med moderne billeddiagnostik.

Titlen er i år Skarpe hjerner og kvikke
midler, og foredragene kommer vidt
omkring menneskets mest gådefulde organ, hjernen, og en række af
de seneste landvindinger inden for
forskning, diagnostik og behandling.

Formålet med arrangementet er at
oplyse og inspirere gymnasieelever
til en karriere i sundhedssektoren
og måske også fange de helt unge,
spirende forskerhjerner.

De 6 oplæg er målrettet de unge og
deres hverdagsliv og sætter fokus på

Forskningens Døgn bliver det første
fælles, offentlige arrangement af
sin art efter fusionen mellem Rigs-

hospitalet og Glostrup Hospital, og
det skal være med til at markere
sammenlægningen af de to stærke
forskningsmiljøer.

Læs mere om Forskningens Døgn på
forsk.dk
JSM

Forskningens Døgn strækker sig over
to eftermiddage – med ét arrangement på hver matrikel:
• Torsdag d. 23. april 2015,
kl. 13-15
Sted: Rigshospitalet,
Auditorium 1
• Fredag den 24. april 2015,
kl. 13-15
Sted: Glostrup Hospital,
Auditorium C
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Gynækologisk klinik
tilbyder sexologisk rådgivning til sine patienter
Det er vigtigt at imødekomme patienternes behov for rådgivning og vejledning om sexologiske problemstillinger. Seksualitet er ikke det samme som sex og samleje eller evnen
til at få orgasme – seksualitet er meget mere. Det handler
om større livskvalitet

I Gynækologisk klinik oplever sygeplejersker og læger, at patienterne
i stigende grad efterspørger råd og
vejledning, fordi de oplever problemer i forhold til seksualitet og samliv.
Det behov har klinikken valgt at imødekomme ved at tilbyde sexologisk
rådgivning til patienter, der i forbindelse med gynækologisk sygdom
oplever at de har problemer, fordi de
fx har smerter, manglende eller nedsat lyst til sex - eller føler, at deres
kropsbillede har ændret sig væsentligt i negativ retning.
Svært at tale om sex og samliv
- Når du er gynækologisk patient, er
du syg i dit underliv. Det drejer sig om
flere forskellige sygdomme – og det
behøver ikke at være en kræftsygdom, der gør, at patienterne oplever
seksuelle problemer. Også kronisk
sygdom som fx endometriose kan
give en række udfordringer, siger
Ditte Nielsen fra Afsnit 5031 i Gynækologisk Klinik, som allerede har
en basisuddannelse som sexologisk
rådgiver fra Dansk Forening for Klinisk Sexologi og aktuelt udbygger
denne uddannelse med en 2-årig
certificeret sexologisk councellour
uddannelse.

pelvis resultere i, at kvinden bevidst
eller ubevidst trækker sig fra fysisk
nærhed med andre, fordi kvinden fx
ikke ønsker at ”lægge op til” sex med
samleje. Denne ”trækken sig tilbage”
mistolkes måske og kan resultere i,
at hverken kvinden eller hendes evt.
kæreste eller partner har den fysiske
nærhed og får de kram og den ømhed
og nærhed fra hinanden, som de måske særligt har brug for i kraft af den
sygdommen , der siger Ditte Nielsen.
Sygepleje og sexologisk rådgivning
For mange gynækologiske patienter
kan det imidlertid virke både svært
og uoverskueligt at skulle tale om
hverdagen, om sex og samliv og de
problemer, der følger af sygdom og
behandling. En faglig første hjælp
med råd og vejledning er derfor efterspurgt.
- Det er her, at jeg som sygeplejerske
med 6 års erfaring fra det gynækologiske speciale kommer ind og forhåbentlig sammen med kollegerne
kan gøre en forskel. Kvinderne skal
som udgangspunkt ikke først til at
forklare om sygdommen, og hvad er
nu sker i deres krop – for vi ved, hvad
de taler om, siger Ditte Nielsen.

Gynækologiske sygdomme kan give
en række gener og problemer, som
kan indvirke både fysisk og psykisk fx
på kvindernes selvværd og seksualitet. Det påvirker hverdagen, familien
og samlivet med en evt. partner. For
seksualitet påvirker tanker, følelser,
handlinger og relationer og samspil
med andre – derfor er seksualitet et
område, som skal italesættes i rehabiliteringssammenhænge.

Det er ikke alene patienterne, der
som udgangspunkt har svært ved
at tale om sexologiske problemer
på grund af sygdom og behandling.
Også sygeplejegruppen har tidligere
haft både betænkeligheder og forbehold. For hvordan undgår man fx
at intimidere patienterne og hvordan overvinder man egne personlige
blufærdighedsgrænser, så man kan
tage emnet op med en patient.

- Patienten er måske træt, har smerter i underlivet eller ar på kroppen
efter operation Det kan gøre det
svært eller umuligt at have et seksuelt samliv som før. Det kan eksem-

Faglige udfordringer
- Jeg har som led i min uddannelse
som sexologisk rådgiver selvfølgelig
også skulle italesætte og adressere
nogle problemer og udfordringer i
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egen faggruppe, ligesom jeg har skullet definere egne personlige grænser
– og jeg oplever, at vi har haft nogle
vigtige og udbytterige drøftelser. Det
nemmeste er jo at gemme sig selv
og sin faglighed bag en ”hun har jo
lige fået en alvorlig diagnose, så det
sidste hun tænker på er helt sikkert
sex” - for det er vigtigt, at vi som
sygeplejersker kan tale om, hvorfor
vi evt. afstår fra at tale med patienterne om seksuelle emner på trods
af, at vi ved fra undersøgelser i afdelingen, at patienterne efterlyser råd
og vejledning.
- Mange tænker, at de skal tale om
sex, men det handler først og fremmest om at italesætte hvad nærhed
og intimitet er for nogle størrelser.
Seksualitet er jo ikke det samme
som samleje eller for den sags skyld
evnen til at få orgasme – seksualitet
er jo i virkeligheden meget mere og
er en del af ethvert menneske – og
dermed den ”hele patient”, siger
Ditte Nielsen.
Rehabilitering
- Du skal se sexologisk rådgivning
som en integreret del af et tilbud om
rehabilitering af kvinder med kronisk
og eller alvorlig gynækologisk sygdom. Og vi konkurrerer hverken med
ugebladenes brevkassesexologer –
eller med psykologer og Sexologisk
Klinik, som hver for sig har særlige
ekspertiser. Min særlige kompetence har afsæt i den gynækologiske
sygepleje og er så udbygget med
uddannelsen som certificeret klinisk sexologisk rådgiver, siger Ditte
Nielsen.
Den sexologiske rådgivning i Gynækologisk Klinik tilbydes typisk i form
af 1-2 samtaler af ca. 50 minutters
varighed, og handler indledningsvis
meget om relationelle forhold og om
at afstemme forventninger.

Det handler om at få italesat sexologiske problemer, som fylder negativt hos kvinden. Kald det en slags
førstehjælp, hvor jeg ud fra patientens situation og behov og evt. med
inddragelse af en partner også har
mulighed for at fortælle lidt om de
muligheder for hjælp, der også kan
være at få hos både praktiserende
læger fx hormonbehandling eller anden medicin, samtaler hos psykolog
og hos Sexologisk Klinik, siger Ditte
Nielsen.
LW
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De logistiske og trafikale udfordringer er massive, fordi vi skal
holde byggeplads og tidsplaner for
et kæmpe byggeri - og samtidig skal
sikre, at alle forstår, at landets største hospital selvfølgelig fortsat skal
kunne fungere optimalt. Det siger
logistikkoordinator Bettina Spolin
fra virksomheden Ajos.

Det kræver
en by at bygge
”Det nye Rigshospital”
Det rummer særlige logistiske udfordringer at skulle bygge
et nyt hospital på en matrikel, hvor et eksisterende hospital
allerede er i drift. Derfor er der tænkt på det hele i den nye
1000m2 store pavillonby ved indkørslen til Rigshospitalet,
hvor flere hundrede håndværkere, teknikere, bygningsarbejdere og administrative medarbejdere får til huse

Der ser ud til at være tænkt på det
hele i den nye midlertidige by med pavilloner, der lige nu rejser sig til højre
for indkørslen til Rigshospitalet. Lige
fra den udendørs støvlevask, over
absolut rengøringsvenlige badefaciliteter i rent stål, til skabsvægge med
store køleskabe til madpakker ved
pavillonbyens egen kantine.
Byen forventes at huse ca. 250 håndværkere og 80-100 administrative
medarbejdere, for projekt ”Det Nye
hospital” er i alle sammenhænge et
kæmpe byggeprojekt. Det kræver, at
mange forskellige faciliteter rummes
på matriklen, så håndværkere, bygningsarbejdere, ingeniører, tekniske
og administrative medarbejderen effektivt, koordineret og i samarbejde
kan udføre deres mange forskellige
opgaver, der er knyttet til byggeriet af
Nordfløjen ud mod Frederik d. V’s Vej.
Hospital med byggeplads
- Det begynder for alvor at blive meget synligt, at vi bygger ”Det Nye
Rigshospital”, mens det nuværende
Rigshospital som altid arbejder på
højtryk. De logistiske og trafikale
udfordringer er massive, fordi vi skal
holde byggeplads og tidsplaner for

et kæmpe byggeri - og samtidig skal
sikre, at alle forstår, at landets største hospital selvfølgelig fortsat skal
kunne fungere optimalt. Det siger logistikkoordinator Bettina Spolin, der
er uddannet bygningskonstruktør,
mens hun iført obligatorisk sikkerhedshjelm og skridsikre gummistøvler viser vej i den tusind kvadratmeter
store - og for offentligheden lukkede
pavillonby - i hjertet af Riget.
Pavillonerne er fleksible moderne og
midlertidige huse, der som lego-klodser kan fungere og sættes sammen
i utallige modul-sammenhænge og
etager. Som på vejene i et villakvarter
er der både udendørs belysning og
flisegange mellem bygningerne. Der
er alle sanitære og tekniske installationer som vand, el, it- installationer
og tekøkkener og toiletter i forbindelse med både to-rumskontorer og
mødelokaler. Der ser ud til at være
tænkt på det hele, og pavillonbyen
opfylder således også gældende
krav til fx bygningsreglementer herunder lavenergi. Derfor slukker lyset,
når byen lukker omkring kl. 18.
- Og det gamle mundheld ”uden mad
og drikke - ”gælder selvfølgelig også

i pavillonbyen, der har egen kantine
med plads til 144 personer. Der bliver spisning i to hold, og første store
rykind af håndværkere er kl. 09, som
starter dagen tidligere end det administrative personale. Det fortæller Bettina Spolin fra virksomheden
Ajos.
To arbejdende tårnkraner
Pavillonbyen grænser mod nord op
til området, hvor de gamle Røde
Bygninger nu snart er en saga blot.
I området rejses der sig nu også to
store tårnkraner, den ene rager 80
meter op i luften – hvilket svarer til
højden fra jordniveau, når du står på
helikopterplatformen.
- De to tårnkraner vil være meget
synlige i området. De vil kunne ses
i arbejde med at løfte og flytte fx
byggeelementer, der ankommer
med lastvognstog til byggepladsen
omkring ”Det nye Rigshospital”. Og
heldigvis er luftrummet 80 meter
oppe ikke så trafikalt befærdet som
på gadeplan, siger Bettina Spolin og
fortsætter:
- Der er ingen tvivl om, at både de
til fods adgangsmæssige forhold for

patienter, pårørende og personale
samt ikke mindst de trafikale udfordringer omkring Rigshospitalets
matrikel vil være massive i hele byggeperioden, men alle er opsat på, at
det er udfordringer, der skal mødes
i et konstruktivt samarbejde, så vi
kommer sikkert i mål med Det Nye
Rigshospital.
LW

Om
Nordfløjen
og byggeriet
Byggeriet af Nordfløjen går nu
for alvor ind i en synlig fase på
matriklen. Nordfløjen rummer
bl.a. over 200 senge, knap 30
intensivsenge, 33 moderne
operationsstuer, et intensivafsnit, ambulatorier, billeddiagnostisk funktion samt
gode rammer til forskning.
Mere på
www.rigshospitalet.dk/nythospital
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Når ord på papir
får en særlig værdi
Det handler om retten til ytringsfrihed, som ikke kun er ord
på papir. Regionen har en pressepolitik. Ord på papir - der
skal bruges i praksis - hvis du som ansat vil ytre dig.

Pressepolitik for Region
Hovedstaden – uddrag:
Ansvar
I Danmark har vi alle en grundlovssikret ret til at ytre os. Det betyder blandt
andet, at man som medarbejdere har ret til at udtale sig på egne vegne i
pressen, men også at det skal være klart, hvornår man udtaler sig som privatperson, og hvornår man udtaler sig på regionens vegne.
Vi ser det som en del af et godt kollegialt fællesskab, at man orienterer såvel
kolleger som leder, og når det er relevant tillidsmandssystemet, om kontakter
med pressen. Tanken er, at relevante omgivelser får mulighed for at kende og
forholde sig til medarbejdernes holdninger.
Det er altid op til den enkelte medarbejder om han eller hun ønsker at optræde
i artikler, udsendelser eller på billeder. Medarbejderne i Region Hovedstaden
kan derfor frabede sig at deltage.
Regionens pressepolitik er tænkt som regionsrådets retningslinje til ansatte
i Region Hovedstaden – og den danner grundlag for, at Region Hovedstaden
kan sætte dagsordenen for emner, der er afgørende for regionens opgaver
og virke. Medarbejdere og ledere kan bruge hospitalets og virksomhedens
kommunikationsafdeling og/eller regionens pressesekretariat til:

14/02/2015
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Pressen er en vigtig samarbejdspartner, derfor ønsker Region
Hovedstaden: at bidrage til en fair og faktuel fremstilling af vores
opgaver, vilkår og resultater.
Vi vil være åbne, saglige og kompetente og skabe et ordentligt
grundlag for demokratisk deltagelse i udviklingen af regionen og i
den offentlige debat. Vi vil også søge at være på forkant og proaktive i pressearbejdet, så vi selv er med til at sætte en dagsorden.
Det betyder, at vi alle – ledere som medarbejdere – er engagerede
og aktive i arbejdet med at fortælle de gode historier. Vi går i dialog
med pressen om relevante sager og sætter gerne selv temaer til
debat, holder konferencer, inddrager borgere og patienter, møder
omgivelser og tager kontakt til pressen.
Mere at vide – Intranet – Regi – kommunikation - pressepolitik og
Kommunikationspoltik

•
•
•
•
•

rådgivning i pressespørgsmål
kontakt til medierne
ad hoc medietræning i konkrete sager
udarbejdelse af pressestrategier og – planer
produktion, tilretning og udsendelse af
pressemeddelelser og debatindlæg
• tilrettelæggelse af pressemøder/briefinger
• medieovervågning
• søgning i mediedatabaser.
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