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Per Christiansens knap
100 dage på Rigshospitalet
Rigshospitalets direktør Per Christiansen fortæller om et hektisk
kvartal; om indtrykket af sin nye arbejdsplads, hvad han anser for
at være god kultur, en overraskende smidig fusionsproces - og så
kan de fleste af hans guldkorn faktisk også læses på de sociale
medier, hvis man altså følger ham på twitter
- Nu er der jo kun gået 80 procent
af de første hundrede dage, det er
jeg nødt til at understrege, siger Per
Christiansen med et smil, da inter
viewet begynder. Og tidsbevidsthed
er nok en god egenskab, når man som
Per Christiansen skal have det forkromede overblik over en kompleks
fusionsproces, skal på jagt efter et
endnu uvist antal millioner i dette og
næste års budget på grund af stigende medicinpriser og en dårlig lommeregner i Sundhedsministeriet og
samtidig være på rundtur i de klinikker og afdelinger og den virkelighed,
han har været væk fra i sit tidligere
virke som regionsdirektør.
- Jeg har været rundt i 30-35 klinikker og afdelinger på nuværende tidspunkt, og kun et sted har man gidet
diskutere økonomi. Alle andre steder
har medarbejderne med stolthed og
glæde fortalt om, hvad de laver – og
at det faktisk er det, de går op i. Så
jeg tænker, at det er et fantastisk hus
at være kommet ind i, hvor medarbejderne brænder så meget for sagen
og hele tiden tænker på, hvordan de
kan udvikle deres arbejdsopgaver.
Det har imponeret mig meget, for
sådan kan man bestemt ikke sige,
at det er på alle sygehuse i landet.
Jeg ved godt, at de fysiske rammer
ikke er helt fantastiske, men til gengæld er folk mere optagede af deres

arbejde og deres mission, og den
indstilling virker smittende, siger Per
Christiansen.

Udramatisk fusion

En af de opgaver, der fylder meget
både i direktørens hoved og kalender, er fusionen, som ifølge ham selv
’kun lige er begyndt’. Til gengæld er
han overrasket over, hvor smidig processen har været indtil nu – og over
hvor godt det er lykkedes at få de
øverste niveauer i den nye organisation på plads uden noget stort drama.
- I den hidtidige proces har der været
en fælles forståelse af, at vi skulle
have tingene til at glide, og nogle
medarbejdere har trådt lidt tilbage og
sat organisationen foran deres egne
ambitioner. Det, synes jeg, er meget
beundringsværdigt, og det har været
med til, at tingene har kunnet glide
stille og rolig på plads, fortæller Per
Christiansen og fortsætter:
- Jeg har besluttet mig for, at jeg ikke
vil gå voldsomt meget op i strukturen nu, for strukturer ændrer sig
uafbrudt og uafhængigt af fusionen,
så det vigtigste lige nu er at få en
struktur, hvor ledergruppen er på
plads, så vi kan begynde at arbejde
med kulturen og blive til et sammenhængende hospital med én samlet
kultur. Det skal vi blandt andet gøre

ved at lave en fælles strategi og se
på, hvilke områder af strategikortet
vi vil lægge vægt på i vores organisation. Og så skal vi have implementeret driftsmålstyringen på alle
niveauer. Det er sådan set ret enkelt,
det vi skal i gang med, nu skal vi blot
have rammen på plads, så vi er klar
til at gå i gang den første april.

Glostrup-opskriften

Men kultur er mere end de fælles
visioner, man kan aflæse i et strategikort; det handler i høj grad også om,
hvordan medarbejderne tænker om
hinanden, kerneopgaven og deres
egen rolle. Og her kommer Glostrupmatriklen med en stærkt kort på
hånden.
- Man kan mærke det lige så snart,
man træder ind ad døren derude. Der
er virkelig et fantastisk sammenhold
og en stor forståelse for, at man er afhængige af hinanden. Hvis det går en
afdeling godt, så går det alle godt – og
den indstilling er vigtig at bringe ind
i det samlede hospital, understreger
Per Christiansen og tilføjer:
- Jeg tror, at der er rigtig meget sammenhold på Blegdamsvejsmatriklen,
man har det bare i de enkelte centre.
Hvis jeg går over i Juliane Marie Centret, så tror jeg, at jeg vil opleve en
lige så stærk sammenhængskraft,
fortsættes side 2

På vej til
Australien: Dansk
metode til bedre
livskvalitet hos
patienter med
kronisk sygdom
side 4

Tværfaglig
forberedelse
guider
rygpatienter
igennem opera
tionsforløb
side 6

De hemmelige
etager på Riget
side 7

På vej · nyhedsbrev NR. 6 · MARTS 2015

fortsat fra forsiden

men den er der ikke, når vi ser på
den samlede matrikel, hvor det både
indefra og udefra bliver set som syv
sygehuse i det store sygehus. Derfor
skal vi arbejde med samarbejdet på
tværs – og i den sammenhæng vil jeg
gerne rose centerdirektørerne, som
arbejder med den svære opgave det
er at trænge ned igennem organisationen. Det er en stor udfordring vi
står i, men jeg tror på, at vi kan få
det til at lykkes.

Per Christiansen alias
@fasanvej6

Per Christiansen karakteriserer sin
ledelsesstil som ’ret uformel’, og han
kan bedst lide at få sine medarbejdere til at gøre noget af egen drift,
frem for at skulle svinge den tunge
ledelses-pisk.
- Argumentets kraft er noget af
det, jeg prøver at arbejde med, og
samtidig går jeg ind for at beskrive,
hvor man gerne vil hen, frem for at
beskrive en brændende platform,
hvor alting er ved at skvatte sammen, for sådan er virkeligheden jo
ikke. God ledelse handler om at have
nogle tydelige visioner for, hvor man
vil hen på nogle forskellige områder,
forklarer Per Christiansen.
Et område, hvor Per Christiansen
endnu selv er relativt ny, er som
aktør på de sociale medier. Under
twitter-profilnavnet @fasanvej6 kan
man dog allerede finde adskillige
tweets om offentlige besparelser,
akkreditering og fusionsopdateringer. Hans profil er ikke forbeholdt
det professionelle virke, men alligevel ser han det som et effektivt og
nødvendigt ledelsesværktøj.
- Som ledelse har vi et ansvar for hurtigt at fortælle om, hvilken betydning
det fx har for os, når Sophie Hæstorp
Andersen melder ud, at der er besparelser på vej i Regionen - også
selvom klokken er syv om morgenen. Derfor kan det ikke nytte noget,
at rammerne er alt for formelle, for
når noget er vigtigt, skal vi bruge alle
kanaler. Det er sådan, verden ser ud i
dag, slutter Per Christiansen.

Rigshospitalets direktion fra venstre vicedirektørerne Helen Bernt
Andersen og Per Jørgensen, hospitalsdirektør Per Christiansen og
vicedirektørerne Jannik Hilsted og Susanne Poulsen 

Rigshospitalets to matrikler
- tættere på hinanden
Fra tirsdag den 7. april afgår den første shuttlebus fra
Rigshospitalet, Glostrup mod Rigshospitalet, Blegdamsvej. Ny, gratis busrute forbinder hospitalets to
matrikler

Bussens formål er at binde de to matrikler sammen i hverdagen, så kolleger har nemmere ved at mødes på
tværs og få et tættere samarbejde.

Ordningen skal også bidrage til at
mindske brug af taxa og problemer
med at finde parkeringspladser.

Fakta om shuttlebussen
• Det er gratis at køre med shuttlebussen
• Ordningen er for ansatte på Rigshospitalet (Blegdamsvej og
Glostrup), gyldigt ID-kort skal vises ved turens start
• Der er plads til otte passagerer på hver afgang
• Tilmelding er ikke nødvendig, man møder blot op ved holdepladsen

Følg Per Christiansen på twitter under profilnavn @fasanvej6
LD

• Holdeplads Blegdamsvej: Hovedindgangen
• Holdeplads Glostrup: Forpladsen ved Hovedindgangen/Indgang 3
• Bussen kører med fire faste afgange alle hverdage fra begge matrikler.
Ankomsttidspunkterne giver mulighed for at holde både formiddagsog eftermiddagsmøder på begge matrikler.

Side 2

Hvornår kører
shuttlebussen?
Læs mere og se afgangstider på
intranettet
http://rh-intranet.regi
o n h . d k /t o p m e n u / N y h e d e r/
Intranet+nyheder/2015/Marts/
Shuttlebus+mellem+Glostrup+og
+Blegdamsvej.htm
Red.
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Rammerne på plads
for det fusionerede
Rigshospital
Den 1. april er den organisatoriske del af fusionen mellem
Rigshospitalet og Glostrup Hospital på plads med nye ledelser i de klinikker og afdelinger, der fusionerer. Samtidig skifter
hele hospitalet navn til ”Rigshospitalet”
Mange medarbejdere møder ind til
nye chefer og nye kliniknavne fra den
1. april. Her træder de nye ledelsesforhold i kraft både i de klinikker, der
fusionerer - og i stabsafdelingerne.
Samtidig bliver flere centre markant
større end tidligere.
Servicecentret får som led i fusionsprocessen en ny centerdirektør den
1. april. og er i gang med at fusio-

nere. Dermed er den nye organisering
kommet på plads i løbet af kun tre
måneder.
Det nye navn for hospitalet skifter
også, så det midlertidige og lange
”Rigshospitalet og Glostrup Hospital” erstattes af ”Rigshospitalet”.
Navnet kan suppleres med en præcisering af beliggenheden i form af
”Rigshospitalet, Blegdamsvej” eller

”Rigshospitalet, Glostrup”, hvor det
er relevant fx i patientinformation.
De hidtidige afdelinger på Glostrup
skifter navn til klinikker.
Navneskiftet rulles ud i den interne
kommunikation fra den 1. april 2015,
og den 1. juli 2015 ændres også navn
i den patientrettede kommunikation.
Det vil rent praktisk især betyde ændringer på matriklen i Glostrup.

Et nyt, fælles intranet er på vej med
planlagt lancering i juni 2015, mens
de to hospitalers hjemmesider bliver
lagt sammen til én side efter sommerferien.
Læs mere om fusionen og om navneskiftet på intranettene.
CP

ospitalets organisation fra 1. april 2015

Rigshospitalets
organisation fra
den 1. april

Rigshospitalet består af 8 centre med
tilsammen over 10.000 medarbejdere,
fem centrale stabsafdelinger samt en
direktion, der består af en hospitals
direktør og fire vicedirektører.
Langt de fleste medarbejdere har deres
faste arbejde på Blegdamsvej eller i
Glostrup, men der er også udefunktioner
i Hornbæk (Klinik for Rygmarvsskade)
og på Hvidovre Hospital (Klinik for Højt
Specialiseret Neurorehabilitering/Trau
matisk Hjerneskade).

Direktionen

Forbedringsafdeling
Direktionssekretariat
Økonomi
og Planlægning
Kommunikation
og Presse
Regnskab
og Finans

Abdominalcentret
Antal stillinger 1.099

HovedOrtoCentret
Antal stillinger 1.735

Finsencentret
Antal stillinger 880

Juliane Marie Centret
Antal stillinger 1.239

Hjertecentret

Diagnostisk Center

Antal stillinger 767

Neurocentret

Ca. 55 klinikker i centrene

Antal stillinger 1.392

Servicecentret

Antal stillinger 1.357

**

**

Antal stillinger 1.300

*

* Heri indgår stillinger for kontraktansatte
medarbejdere
** De to centre leverer tværgående ydelser
og service til hele hospitalet

* Heri indgår stillinger for kontraktansatte med
Side 3
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På vej til Australien:
Dansk metode til bedre
livskvalitet hos patienter
med kronisk sygdom
Guidet egen-beslutning er en evidensbaseret metode til hjælp til
selvhjælp for patienter med forskellige kroniske sygdomme udviklet af
en dansk sygeplejerske. Metoden fokuserer på at støtte patienten i at
mestre personlige udfordringer i forhold kronisk sygdom og til selv at
skabe de forandringer, der giver den enkelte større livskvalitet

Metoden Guidet Egen-Beslutning
(GEB) er dansk og udviklet af forskningsleder og sygeplejerske, Vibeke
Zoffmann fra Rigshospitalet. Metoden, der er allerede oversat til engelsk og andre sprog, har som mål at
støtte patienter med forskellige kroniske sygdomme til at mestre personlige udfordringer i forhold til kronisk sygdom ved selv at blive i stand
til at skabe forandringer og dermed
opnå en større livskvalitet. Nu kalder Australien på Vibeke Zoffmann
og den metode, hun har udviklet.
For en forskergruppe down-under
arbejder med at implementere en
webbaseret version af GEB til unge
voksne med dårligt reguleret type
1 diabetes.

At lære problemløsning

- Det centrale i metoden GEB er, at
den sundhedsprofessionelle sætter
den enkelte patients specifikke behov og situation i centrum for fælles
beslutninger. Målet er at hjælpe patienten til mere selvstændigt og med
afsæt i egne behov at lære at løse
problemer i forhold til livet med en
kronisk sygdom. Patienten går fra at
være fx ”en blandt mange patienter
i gruppen med dårligt reguleret diabetes 1” til at være direkte inddraget
som en person med både en unik
viden og med personspecifikke behov og udfordringer. Det siger forskningsleder og sygeplejerske Vibeke
Zoffmann fra forskningsenheden
Kvinder og Børns Sundhed i Juliane
Marie Centret – og fortsætter:
- Patienten er den, der kan finde ud
af, hvor skoen for alvor trykker. Patienten har derfor brug for hjælp til at
opdage, udtrykke og kommunikere
det, der opleves som det største og
vigtigste behov eller problem. Det

Side 4

gælder både i forholdet til behandlere, familie og venner, siger Vibeke
Zoffmann.

sken kan i et sådant forløb opleve,
at patienten ikke virker motiveret og,
at der ikke er ”compliance”.

GEB metoden benytter en metodisk, struktureret samtaleform. Ved
at inddrage patienten i arbejdet med
nogle unikke refleksionsark tilpasset
patientens situation her og nu, sikrer
metoden, at det behov eller problem,
der fylder mest hos patienten, tages
systematisk op i samtalen med sygeplejersken.

Empowerment i praksis

- Nogle refleksionsark indeholder
fx uafsluttede sætninger som ”Det,
der er allersværest for mig lige nu,
er… Arkene bidrager ofte med ny
overraskende viden, fordi spørgsmålene får patienterne til at tænke
på nye og andre måder. Derfor giver
svarene også ofte ny viden på bordet – og nyt, fælles potentiale til at
opnå forandringer, fortæller Vibeke
Zoffmann.

Videnskabelig dokumentation

GEB er oprindelig udviklet til vanskelig diabetes omsorg, men metoden
er i dag udbredt på tværs af en lang
række kroniske både somatiske og
psykiatriske sygdomme fx hjertesygdom, kræft og depression. Metoden bruges til at ændre adfærd og
mønstre hos både de sundhedsprofessionelle og hos patienterne. Det
handler om sammen at opnå en større forandring og effekt, end hvad der
typisk opnås ved traditionelle kontrolbesøg, hvor fokus er rettet mod
kort at give patienten svar på prøver,
scanninger og andre undersøgelser
for at kunne aftale evt. regulering af
medicin eller behov for ændret adfærd frem til næste kontrolbesøg.
Og næste kontrolbesøg ligner så til
forveksling det forrige. Sygeplejer-

Empowerment er selve kernen i arbejdet: At kunne støtte patienten
til at handle selv. Metoden GEB er
derfor også inspireret af filosofien om Empowerment,
for som Vibeke Zoffmann
siger: Alle går ind for Empowerment - men praksis viser
ikke desto mindre ofte, at
problemløsning mislykkes
og at forventede resultater
udebliver. GEB kan hjælpe
til at praktisere empowerment i virkeligheden, hvilket bl.a. kræver, at professionelle, fx sygeplejersker,
uddannes i metoden og
tilhørende kommunikation.
Som led i træningen præsenteres de for tre ”groundede teorier”, som Vibeke
Zoffmann har udviklet, og
som ligger til grund for udviklingen af GEB. De forklarer de centrale barrierer, der
kan hindre Empowerment i
relationen mellem patient
og professionel.
- For at lykkes med personog familiecentrering skal
sygeplejersken kunne kommunikere effektivt og personspecifikt. Det betyder,
at beslutninger, der tages
i fællesskab, er baseret på
en evidens, der ikke kun er
generel, men også handler
om den enkelte persons
reaktioner. Det siger Vibeke
Zoffmann og tilføjer: - Der-

for er det vigtigt, at sygeplejerskerne
kender mønstrene i de groundede teorier og de barrierer, der hindrer Empowerment. Når de genkender dem i
deres eget samspil med patienterne
kan de se, at noget må gøres anderledes. Det kan motivere til at tage nye
metoder i brug, som fx GEB.

Vibeke Zoffmann er sygeplejerske, Master of
Public Health, ph.d. og er ansat som forsknings
leder i Juliane Marie Centerets forskningsenhed,
Kvinder og Børns Sundhed. Vibeke Zoffmann har
udviklet den evidensbaserede metode Guided
egen-beslutning (GEB).
I april er Vibeke Zoffmann inviteret til Australien
for at hjælpe en forskningsgruppe med at im
plementere en webbaseret version af metoden
til unge voksne med dårligt reguleret type 1
diabetes. Og i august kalder det australske dia
betesforbund ADA og ADEA, som har inviteret
Vibeke Zoffmann til at holde en plenumforelæs
ning og en Master Class ved forbundets årlige
videnskabelige møde
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Rejsegilde på
P-huset i april
Det nye P-hus på Rigshospital, Blegdamsvej
rummer 650 parkeringspladser, når det åbner
for personaleparkering i juli 2015
Byggeriet af P-huset til personaleparkering på Rigshospitalet, Blegdamsvej skrider planmæssigt frem. Medio
april er der planlagt rejsegilde med
fejring af håndværkerne, der står for
opførelsen. Juli 2015 åbner huset for
personaleparkering.

fortsat side 4
- Med GEB begynder forandringen i
patientens erkendelse og dernæst
i samspillet med de professionelle
og familie/venner. Alle kan de på en
måde have været dis-empowered.
Når det for alvor lykkes kan en patient, der har haft det svært, forandre sig så positivt, at de ”slet ikke
er til at genkende”. Her ser så også
læger og det øvrige tværfaglige
personale den forandring, som GEB
metoden i praksis kan resultere i,
siger Vibeke Zoffmann og slutter.

- Der er gevinster for alle involverede,
men først og fremmest for patienten med kronisk sygdom - og på sigt
derfor et stort potentiale ved brug af
metoden. For der er en stor stigning i
antal personer med kronisk sygdom
ikke kun i Danmark og i Australien og
ikke kun på diabetesområdet.

Fortsat forskning og udvikling

Forskning har dokumenteret, at metoden GEB er effektiv og involverer
patienten mere direkte. Patienterne
påtager sig et større, selvstændigt
ansvar for at få et godt liv med kronisk sygdom. Aktuelt er der flere
igangværende projekter på Rigshos
pitalet, fx et ph.d. projekt som yderligere undersøger metodens effekt
i relation til patienter med gynækologisk kræft. Vibeke Zoffmann har
udviklet kompetencegivende kurser
i anvendelse af Guidet Egen-Beslutning. I løbet af 2015 udbydes der
kurser på Rigshospitalet.
LW

Det nye P-hus skal rumme 650 parkeringspladser og er forberedt til, at
det kan udvides med yderligere 350
pladser, når behov og økonomi er til
stede.
- Vi glæder os meget til, at P-huset
står færdigt og kan afhjælpe den
vanskelige parkeringssituation, som
der aktuelt er på og omkring Rigs
hospitalet – ikke mindst som følge
af de øvrige byggeprojekter, siger
byggedirektør Henrik Eriksen fra
projektorganisationen omkring ”Det
Nye Rigshospital”.
Fra P-huset vil personalet have direkte adgang til tunnelsystemet og
Centralkomplekset. Der vil være én

indkørsel og én udkørsel
og ingen bomme med
adgangskontrol.

Facaden på P-huset består af drejede lameller,
som giver bygningen et unikt udtryk, der går i
dialog med Fælledparken. Et strejflys fremhæver
bygningen, så det fremstår som et grønt glødende
element, der kobler bygningsanlæg og park.

Parkering i huset vil fordre
medlemskab af Rigshos
pitalets parkeringsord
ning for personale – på
samme måde som hidtil
kendt.
Tidsplan for byggeri samt
dimensioneringen af Phuset følger fortsat den
oprindelige plan.
Red

Belysningen planlæg
ges, så den matcher den
nærliggende Fælledpark
i forhold til intensitet,
farvetemperatur etc.

Læserne skriver...
– Om Ledelsesevaluering
I seneste nummer af nyhedsbrev
for medarbejdere på Rigshospitalet,
”På vej” nr. 5, opfordres vi til at besvare evalueringen af vores ledere.
Forleden skulle jeg foretage denne
360 graders evaluering af min lægelige leder, klinikchef Jannick Brennum.

der arbejder ”på gulvet”, ved hvad
”driftsmål”, ”fokus og forenkling” og
andre nye udtryk, som i virkeligheden er nye udtryk for, hvad vi har gjort
i årtier, er.

De ansvarlige for Ledelsesevalueringen er Rambøll Management Consulting. Heldigvis kunne jeg udfylde
de fleste af felterne med ”helt enig”
eller ”enig”, men mange af spørgsmålene måtte jeg besvare med ”ved
ikke” af den simple grund, at jeg ikke
forstod spørgsmålene.

Rambøll burde vide, at disse nye ord
(beslægtet med Newspeak, som
det hedder i Orwells ”1984”) ikke
anvendes, ja knap er bekendte for
os almindelige mennesker. For en
ordens skyld har jeg foretaget en
stikprøveundersøgelse blandt vores personale, og det var under 10 %
som genkendte disse udtryk - resten
anede ikke hvad det var.

Dels var spørgsmålene tydeligvis
formuleret i et sprog, som ikke er
rettet mod sundhedspersonale,
dels antager Rambøll åbenbart at vi,

Sagen er, at det kun er udtryk, som
anvendes i de administrative lag,
blandt de, der arbejder i de højere
luftlag dvs. Direktioner og Regionsle-

delse og andre, der befinder sig langt
væk fra os menige medarbejdere.
Det falder således tilbage på dem,
at disse udtryk, som blev søsat for
snart et år stadig, ikke er udbredte
blandt de menige arbejdere.
Når man laver et spørgeskema skal
det naturligvis indrettes efter dem,
der skal udfylde det. Ikke dem, der
skal læse det. Jeg synes, det er synd
for min leder, at jeg måtte nøjes med
en 300 graders evaluering.

Venlig hilsen
Michael Kosteljanetz, overlæge,
Neurokirurgisk Klinik, Neurocentret
18. marts 2015
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Tværfaglig
forberedelse
guider rygpatienter
igennem opera
tionsforløb
Fra venstre ses ergoterapeut Berit Bjerg, anæstesilæge Jonna Fomsgaard og sygeplejerske
Mie Lindy Andersen

Seks forskellige faggrupper samles hver dag
til et fælles rygseminar, hvor patienterne er i
centrum og bliver klædt godt på, før de skal
opereres. Den velorganiserede forberedelse
giver tilfredse patienter og medarbejdere med
stort overblik over hele patientforløbet

Klik – sådan ser der ud, når du kommer ind på operationsgangen. Klik
– når du vågner efter operationen,
ser der sådan her ud på opvågningsstuen.
Billederne er i fokus, når der er rygseminar på Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme på Rigs
hos
p italet, Glostrup. Her samles
syv forskellige faggrupper hver formiddag for at forberede 8-12 rygpatienter til operation. I stedet for
at patienterne selv skal gå rundt og
finde de forskellige medarbejdere,
samles alle aktiviteter og samtaler
tæt på patienterne, der kommer
igennem hele programmet på to til
fire timer. Alle elektive og subakutte
patienter til rygoperation inviteres til
at deltage. I 2014 deltog cirka 1900
patienter

Fælles oplæg

- Den første time er der fælles introduktion for patienterne om forløbet,
så patienterne ved, hvad de kan forvente. En af os sygeplejersker byder
velkommen og fortæller om forløbet, og så kommer en anæstesiolog,
en fysioterapeut og en ergoterapeut.
Vi har forberedt oplægget sammen,
og vi har fundet ud af, at det har en
god effekt at bruge mange billeder,
fortæller sygeplejerske Mie Lindy
Andersen, der er fast tilknyttet rygseminarerne.
Efter fællesoplægget bliver patienterne kaldt ind til en række mindre
konsultationsrum. Her har de en individuel samtale med en yngre rygSide 6

Interprofessionel Læring og Samarbejde
Rygseminaret på Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme er bygget
op med udgangspunkt i principperne
for Interprofessionel Læring og Samarbejde (IPLS). Rigshospitalet er medlem
af Dansk Selskab for IPLS.

læge, en anæstesilæge og en syge
plejerske, og de får hver især taget
blodprøve af en bioanalytiker. Samarbejdet afspejles også i den skriftlige patientinformation: De tidligere
løse pjecer fra hver enkelt funktion
er afløst af én fælles patienthåndbog til hver patientgruppe.

Effektiv forberedelse

Eftersom alt er forberedt, kan patienterne møde op samme morgen, som
de skal opereres. Før rygseminaret
blev etableret, blev patienterne indlagt aftenen før. Overlæge Jonna
Fomsgaard fra anæstestiafsnittet
er ofte med til at informere på seminaret.
- Informationen bliver helt klart bedre, når man kun skal fortælle om de
generelle ting én gang i stedet for ti,
ellers er der en tilbøjelighed til, at
man ikke får sagt det hele. Nu kan
vi fokusere de individuelle samtaler
om den enkelte patient, fortæller
hun. Patienterne deltager i seminaret cirka ti dage, før de skal opereres.
- Det betyder, at vi stort set ikke
har aflyste patienter. Der er tid til at
vejlede om at stoppe med medicin i
tide, hvor det er relevant, og hvis der
fx er brug for vejledning eller tilsyn
fra en kardiolog, er der også tid til
det, siger Jonna Fomsgaard.

Fremmer tryg oplevelse

Ergoterapeut Berit Bjerg oplever, at
den grundige forberedelse er med
til at øge patienternes overblik og
tryghed.

Dansk Selskab for IPLS’ næste åbne aktivitet er en temadag 18. maj på Rigshos
pitalet, Glostrup. Læs mere om IPLS og se
program for temadagen på
www.ipls.dk fra ultimo marts. På
programmet er bl.a. også hospitalsdirektør Per Christiansen, Rigshospitalet.

- Når jeg møder rygpatienterne efter
operationen, er der mange, som har
prøvet nogle af de instruktioner, vi
har vist dem. Og så giver det tryghed,
at vi gør det, som vi har forberedt
dem på, fortæller hun. For terapeutgruppen er seminaret også en hjælp
i tilrettelæggelsen af arbejdet på
sengeafsnittene: - Når vi er med her,
ved vi, hvilke patienter der kommer
hvornår, og kan bruge det i vores
planlægning.

Styrket samarbejde

Alle de involverede i rygseminaret
peger på, at der er opstået et tæt
kendskab til hinandens faglighed,
som er med til at skabe bedre patientforløb.
- Det betyder rigtig meget, at vi er her
tværfagligt både i forberedelsen, og
når vi er ved patienterne efter operationen, fordi vi har et bedre kendskab til hinandens opgaver. Det kan
jeg fx mærke i dialogen med fysioterapeuterne og sygeplejerskerne,
siger ergoterapeut Berit Bjerg.
Overlæge Jonna Fomsgaard peger
på, at det er en stor fordel, at der er
en fælles arbejdsbase i rygseminaret, hvor alle de involverede kommer.
- Vi klarer tingene ”face to face”.
De yngre ryglæger opdaterer journal samme sted som sekretærerne
koordinerer forløbene, og vi er alle
tæt på. Vi kan fx være fælles om at
vurdere, hvornår der er brug for tilsyn
fra andre specialer til en patient, og
løse problemerne med det samme.

Stor involvering

Enkelte medarbejdere arbejder fast
i rygseminaret, men det er også en
fast del af konceptet, at flere forskellige medarbejdere fra de involverede
afdelinger deltager i bemandingen.
På den måde bliver mange involveret
i det tværfaglige samarbejde, fortæller ledende oversygeplejerske Tine
Lundbak.
- En del forskellige sygeplejersker i
afdelingen kommer omkring rygseminaret. Det giver et bedre kendskab
til andre faggrupper og til den information, som de giver til patienterne.
På den måde er seminaret med til at
sikre, at alle siger de samme ting til
patienterne, siger Tine Lundbak.
De enkelte elementer i rygseminaret bliver løbende justeret ud fra
patienternes feedback, både under
indlæggelsen og i de samtaler, afdelingen har med patienterne efter
udskrivelsen.
Næste skridt kan blive at afprøve
modellen med fælles information,
når rygpatienterne udskrives efter
operation:
- Vi vil prøve at se, om vi kan arbejde med udskrivningshold, hvor
vi samler informationen om fx suturfjernelse og mobilisering, og på
den måde giver information af høj
kvalitet på en effektiv måde, siger
Tine Lundbak.
CP
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Hvad sker der på Rigshospitalets
femte etage? Skiltene fortæller
ikke noget, og etagen kan kun til
gås med en særlig nøgle. Maskin
mester Jakob Joensen fra Byg og
Teknik i Servicecentret løfter her
sløret for etagens mystik

De hemmelige
etager på Riget
Har du altid troet, at Centralkomplekset bestod af
16 etager og en kælder? Så kan du godt tro om igen.
Der eksisterer nemlig en række ”hemmelige” etager,
der har afgørende betydning for den daglige drift på
hospitalet

Elektronisk maskineri, frisk luft på
afsnittene, vand i hanerne og varme
i radiatorerne er en integreret del af
hverdagen på et hospital. Derfor er
det nemt at tage disse ting for givet. Men strømmen skal sluttes til
maskinerne, luften skal cirkulere,
vandet skal transporteres til hanen
og varmen til radiatorerne. Derfor er
de hemmelige etager fyldt med rør,
ledninger, ventilatorer og generatorer, der gør alt dette muligt.

Underkælderen

De fleste medarbejdere kender Rigshospitalets kælder, men de færreste
har sat deres ben i underkælderen.

Her er det ikke menneskemylder og
madvogne, der fylder gangene, men
ventilationssystemer, kabler og rør i
kilometervis.
- I øjeblikket overgår vi fra dampbaseret til vandbaseret fjernvarme,
der er en mere klimavenlig løsning,
som også er billigere i vedligeholdelse. Overgangen medfører et meget
stort arbejde med rør- og ledningsinstallationer, som vi derfor deler op
i mindre dele. I 2014 gennemførte vi
omlægningen i Sydfløjen. I 2015 er
turen kommet til Ronald McDonald
Huset, Apoteket, Mellembygningen
og Auditoriet, fortæller maskinme-

ster Jakob Joensen, der er en af fem
maskinmestre fra Byg og Teknik i
Servicecentret, om en omfattende
ændring på Rigshospitalet, som de
færreste nogensinde opdager.

Mystik på femte etage

Mens de færreste medarbejdere
har hørt om underkælderen, har
mange formentlig undret sig over
hospitalets femte etage. Skiltene
fortæller ikke meget om etagen, og
elevatoren stopper her kun, hvis man
har en særlig nøgle. Det har Jakob
Joensen, der gerne løfter sløret for
etagens mystik. Ligesom underkælderen er femte etage fyldt med rør,
kabler og ventilationsanlæg, men
rummer også flere tekniske værksteder. Mest iøjnefaldende er dog
luftskakten, der indhenter frisk luft
til hospitalet. Placeringen på femte
etage er meget logisk ifølge Jakob
Joensen: Her er luften renere her
end ved jorden, og derfor behøver
Byg og Teknik ikke at skifte luftfiltre
hele tiden.

På de hemmelige etager færdes
patienter og pårørende ikke, og kun
få af hospitalets medarbejdere har
deres daglige gang her blandt rør,
ledninger og ventilationssystemer.

Ventetid ved elevatorer

Jakob Joensen kender hospitalets
smutveje og kan herigennem finde
vej til 18. etage, hvor ingen elevator
kører til. På 18. etage lyder en konstant lyd.
- Det er elevatorspillene, der får
elevatorerne til at køre op og ned,
forklarer Jakob Joensen og fortsætter: - Både patienter, pårørende og
medarbejdere bliver nogle gange
frustrerede over ventetiden ved elevatorerne. Men med den teknologi,
der er til rådighed i dag, så kan de
simpelthen ikke køre hurtigere. Der
er tre gange så mange mennesker
igennem elevatorerne i dag, som da
de blev bygget. Enten må man væbne sig med tålmodighed, eller også
må man tage trappen, siger Jakob
Joensen med et smil på læben.

Vokseværk via tunnel

Byggeriet af Rigshospitalets nye
Nordfløj er gået ind i en meget synlig
fase. Knap så synligt er det, at man
faktisk bygger Nordfløjen sammen
med Centralkomplekset via en underjordisk tunnel.
- Sammenbygningen er primært af
transporthensyn, men også rør og
ledninger med fjernvarme, el og lignende skal transporteres via tunnelen til Nordfløjen, fortæller Jakob
Joensen om en af de udfordringer,
der venter ham og kollegaerne i Byg
og Teknik, der har deres daglige gang
på Rigets hemmelige etager.
Christoffer Faurskov Nielsen
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Invitation til åbne møder
om projektet ”Fremtidens
mor-barn-hospital”
Kom og få en status på projektet, se tegninger og video.
Kom og vær med til at udfordre fremtidens hospital.
Kommer der et nyt hospital?

Over de sidste 10 måneder har personale, patienter og pårørende været med til at designe et muligt nyt
hospital for børn, unge og fødende
på Rigshospitalet. Hele arbejdet
munder ud i en ansøgning til Region
Hovedstaden, AP Møller Fonden og
Ole Kirks Fond, som skal sendes den
15. juni 2015.
Kom og hør, hvad ansøgningen indeholder og se en film om processen.

Har vi tænkt på det hele?

Kom og stil spørgsmål til projektet.
Hvilke muligheder og dilemmaer ser
du i et muligt nyt hospital? Er der
noget vi har overset?
Alle medarbejdere på Rigshospitalet
er velkomne.

Venlig hilsen
Kurt Stig Jensen, centerdirektør
Juliane Marie Centret og
Bent Ottesen, projektdirektør

Hvor og hvornår
Tirsdag den 7. april kl. 14-16
eller torsdag den 30. april kl.
14-16. De to møder har samme
indhold og foregår i auditoriet på
afsnit 4074.

Tilmelding

Nødvendig men ikke bindende.
Tilmeld dig på dette link, så arrangørerne har en ide om, hvor
mange, der kommer
https://survey.enalyzer.
com/?pid=rer7sag5
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