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Fremtidens sundhedsvæsen
Ved at husstandsomdele Sundhedsmagasinet har
Region Sjælland denne gang valgt en anden måde at
distribuere på. Normalt sendes det gratis blad ud til
borgerne via regionens sygehuse eller venteværelser
i sundhedspraksis, ligesom det kommer til biblioteker, apoteker, kommuner og andre steder, hvor vi
færdes.
Med husstandsomdelingen kommer Sundhedsmagasinet ud til alle, og det skyldes det særlige
tema i denne udgave: Fremtidens sundhedsvæsen i
Region Sjælland.
At det er et emne, der optager mange mennesker,
fik Region Sjælland dokumentation for, da sygehusplanen blev vedtaget op til sommerferien. Op mod
et par hundrede høringssvar plus en lang række debatindlæg i alle medier beviste, at borgerne i Region
Sjælland er aktive, medlevende og interesserede i at
skabe det bedst mulige samfund.
Den endelige afgørelse om planens udformning var
op til Regionsrådet, og at vedtagelsen her skete med
40 ud af 41 mulige stemmer, giver optimale forudsætninger for at kunne føre planen ud i livet.

Planen lægger sigtelinjerne for udviklingen på
sundhedsområdet i Region Sjælland inden for en
tidshorisont på de næste tre til fem år, og planen
hænger sammen med de øvrige tilbud i lægepraksis,
den præhospitale indsats med blandt andet akutbiler
og ambulancer samt kommunernes sundhedstilbud.
Samarbejde har været et vigtigt princip i udarbejdelsen af sygehusplanen, og fremtiden vil stille lige
så store krav om at kunne samarbejde for at få den
sammenhæng og tilgængelighed på sundhedsområdet, som sikrer, at regionens borgere får den rigtige
behandling på rette tidspunkt og på det rigtige sted.
God læselyst!

Kristian Ebbensgaard
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Region Sjælland
TEKST: GERT ELLEGAARD

FOTO: GERT ELLEGAARD, INGRID RIIS HOVGAARD

A real: Region Sjælland dækker et areal på
i alt 7.273 kvadratkilometer

Brobyggeren er navnet på Region
Sjælland vision, se visionen på www.
regionsjaelland.dk

B

Centrum for det politiske liv og
administrationen ligger i Sorø

Dialog er et af nøgleordene for Region
Sjællands virke

Elektronisk patientjournal skal på
sigt helt erstatte papiret og give bedre
patientforløb, fordi oplysningerne altid er
der, hvor man skal bruge dem

Fora, Regionsrådet har nedsat syv fora med
politikere, som tager sig af særlige opgaver
G ymnasiale uddannelser og forskellige
grunduddannelser skal Region Sjælland være med
til at koordinere

Helhedstankegang præger Region Sjællands politik,
fra behandling af patienter til planlægning af regional
udvikling
Indbyggertallet i regionen er 811.500

S

Jordforureningssager hører til Region Sjællands opgaver inden
for natur og miljø
Kulturlivet har mulighed for at få støtte fra Region Sjælland
Logoet for Region Sjælland er et blåt S i prikker, som blandt andet
symboliserer samarbejde, dynamik og bevægelse

O
4

Mere end 11.000 af Region Sjællands 15.000 ansatte arbejder på regionens sygehuse.

Netværk er et andet nøgleord for Region Sjællands virke, som blandt andet handler om
at være dynamo for den fremtidige udvikling

Operation Life er en kampagne for kvalitet og patientsikkerhed på danske sygehuse.
Budskabet er, at patienterne skal have den optimale behandling og pleje – hver gang
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Psykiatri-området dækkes bredt i hele geografien, og
regionen har to psykiatriske skadestuer

Qua deltagelse i en række internationale
sammenhænge som eksempelvis Øresundskomiteen
har Region Sjælland mulighed for at øve indflydelse
også uden for Danmarks
grænser

Regionsrådet
er øverste
myndighed
og består af 41
folkevalgte politikere

Socialafdelingen i Region
Sjælland har den overordnede driftsledelse af 22
institutioner i regionen, som leverer højt specialiserede
sociale tilbud samt tilbud på undervisningsområdet
Trafikselskabet Movia står for den kollektive trafik (busser)
i regionen, og Region Sjælland bidrager med en del af
finansieringen
Udviklingsplanen for Region Sjælland forkortes RUP (Regional
Udviklingsplan) og er en vision for udviklingen i fremtiden

Vækstforum Sjællands sekretariat ligger i Regionshuset i Sorø, og Vækstforum Sjælland
er klar til sammen med EU’s strukturfonde at investere 130 mio. kr. i erhvervsudvikling i år

Æ

fra A til Å
Www.regionsjaelland.dk er adressen på Region Sjællands hjemmeside

S

Xtra operationer i Region Sjælland sker på en garantiklinik, se artiklen
side 30.

Yderområderne i Region Sjælland er et af regionens
fokuspunkter og indgår i visionen Brobyggeren

Zoologiske haver har vi indtil flere af i regionen,
blandt andet i Nykøbing F.
Æ’et i Region Sjælland skrives som ae, når det
handler om internettet. Se også under W.

Økonomien i Region Sjælland handler i 2007 om
et budget på 13,2 mia. kr., hvoraf 12,3 mia. kr. går til
sundhedsopgaver

Åbenhed er endnu et nøgleord for Region Sjælland, og eksempelvis
er alle møder i Regionsrådet åbne for offentligheden
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Viggo Mortensen, superstjernen
med de danske aner, ligner
prototypen på en sund mand, men
skinnet bedrager, indrømmer han
TEKST OG FOTO: GERT ELLEGAARD/FILMSELSKABERNE

»Jeg skal tvinges til at leve sundt«
Konkurrence
eret
Vind en sign
DVD med
»Alatriste«

6

A

TTITUDEN ER LANGT fra de
billeder, vi ellers kender så godt
fra Hollywoods glamourverden.
Ydmygt og nærmest lidt kejtet entrer
den 48-årige verdensberømthed rummet
og lægger sin taske fra sig på bordet. Der
står hverken Mulberry, Calvin Klein eller
Hugo Boss på den, for det er en helt almindelig mulepose, som der går tretten
af på dusinet.
Navnet er Mortensen, Viggo Mortensen. Viggo Peter Mortensen Jr. for at
være helt præcis, men her på egnen kalder de ham bare Viggo, for det har de jo
altid gjort. Familien og vennerne i Ringsted, som Viggo holder så meget af.
– Jeg kender Ringsted godt og er altid glad for at være her. Jeg føler mig
godt tilpas her, det er bedre end at være
i København med folk, jeg ikke kender.
Jeg kan lide naturen, maden og menneskene her, uanset om solen skinner eller
ej, griner Viggo Mortensen, som har lagt
sin lynvisit i det sjællandske, mens den
danske sommer slår alle regnrekorder.

Blå bog
Viggo Mortensen blev født i New
York i 1958. Med dansk far og
amerikansk mor har han både
dansk og amerikansk statsborgerskab. Familien rejste en del,
så derfor har Viggo også tilbragt nogle af sine ungdomsår i
Argentina og Venezuela.
Han er skuespilleruddannet i New York og gjorde sig første gang rigtigt bemærket på det
store lærred i filmen »Vidnet«
fra 1985. Siden er er det blevet til
over 40 film plus en række teaterroller, og efter den første »Ringenes Herre«-film i 2001 har Viggo
hørt til topnavnene i Hollywood.
Sideløbende med skuespillerkarrieren har Viggo Mortensen også
gjort sig bemærket som både digter, maler og fotograf.
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Det helt store gennembrud
kom måske lidt sent, men til
gengæld med så megen større
kraft. Med »Ringenes Herre«
erobrede Viggo Mortensen den
engelsksprogede verden, og med
Alatriste den spansksprogede.
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Benene på jorden
Han har prøvet lidt af hvert her i livet,
den amerikansk-danske skuespiller, der
med rollen som Aragorn i »Ringenes
Herre« fik sit globale gennembrud. Fra
bartender i New York til lastbilchauffør
i Danmark, og måske er det derfor, han
trods berømmelsen, fanhysteriet og millionerne på bankbogen stadig formår at
holde begge ben på jorden.
– Ja, det ved jeg jo ikke rigtigt selv,
men jeg er nok en type, der foretrækker
at være sammen med familien i stedet
for at gå til alle festerne, som nogle andre gør i Hollywood.
Svarene kommer en anelse langsomt,
og det er ikke hver gang, forklaringen
ligger i den eftertænksomhed, der er et
andet Viggo Mortensen-kendetegn. Han
skal nemlig lede lidt efter ordene ind
imellem, selv om hans danske stadig ligger langt fremme på tungebåndet.

– Jeg bruger overhovedet ikke dansk i
min dagligdag i Los Angeles. Derfor kan
jeg godt glemme nogle ord af og til, men
hvis jeg kunne blive her bare en uge til,
ville det gå meget bedre med sproget,
undskylder han.

Doven af natur
I samme åndedrag erkender han, at han
af natur er lidt doven.
– Jeg skal tvinges, hvis jeg skal lære
noget nyt, og det samme gælder faktisk
for mit forhold til sundhed, siger han til
Sundhedsmagasinet. – Her skal jeg nok
være glad for, at jeg åbenbart har været så heldig at få nogle gode gener med
mig!
– Jeg sover alt for lidt, jeg spiser
masser af chokolade, og jeg får ikke nok
motion, men når vi laver store film som
for eksempel »Alatriste«, passer jeg lidt
mere på. Det er hårdt fysisk arbejde for

alle medvirkende, og så sørger jeg blandt
andet for at motionere mere, meget gerne ved at spille fodbold, som jeg er vild
med.
– Lever du sundere, når du er i Danmark, end når du er hjemme i USA?
– Ha, ha, nej, det kan man desværre
nok ikke påstå. Jeg spiser i hvert fald alt
for mange wienerbasser… 

Faster Tulle
Et sikkert holdepunkt for Viggo
Mortensen, når han er på besøg i Danmark, er hans faster
Tulle Olsen fra Snekkerup ved
Ringsted. Faster Tulle er i øvrigt
også ganske kendt, om end mest
i Ringsted og omegn, fordi hun i
over 25 år har været medlem af
byrådet.

Konkurr
ence

Vind en
sig
DVD m neret
»Alatri ed
ste«

Vind en signeret DVD med »Alatriste«
Specielt til Sundhedsmagasinets læsere har Viggo Mortensen signeret tre DVD’er med den spanske
storﬁlm »Alatriste«, som han selv spiller hovedrollen i. En actionﬁlm, som samtidig giver et spændende indblik i Spaniens historie, og i øvrigt den dyreste ﬁlm nogensinde i Spanien.
Du er med i lodtrækningen om en af DVD’erne, hvis du svarer rigtigt på disse tre spørgsmål:
Hvornår blev Region Sjælland dannet?

1970

2003

2007

Hvor mange medlemmer er der i Regionsrådet?

21

31

41

Hvor ligger Region Sjællands hovedsæde?

Roskilde

Næstved

Sorø

Navn: ________________________________________________________________________________________________________________

Vinderne får ikke alene
»Alatriste« med en ægte
Viggo Mortensensautograf. De får
ovenikøbet en lille tak
fra Viggo Mortensen
med på vejen...!

Adresse: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Svarkuponen sendes i en kuvert til Region Sjælland, Alléen 15, 4180 Sorø. Mærk kuverten »Konkurrence Alatriste«
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Regionens sygehuse
Fakse Sygehus

Nakskov Sygehus

Nykøbing Falster Sygehus

Næstved Sygehus

Holbæk Sygehus

41 sengepladser

48 sengepladser

247 sengepladser

365 sengepladser

287 sengepladser

Slagelse Sygehus

Kalundborg Sygehus

Ringsted Sygehus

Roskilde Sygehus

Køge Sygehus

259 sengepladser

97 sengepladser

28 sengepladser

412 sengepladser

301 sengepladser

Sygehuset i Korsør (44 geriatriske sengepladser) skal ifølge en beslutning i det tidligere Vestsjællands Amt flyttes til andre lokaliteter.
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Det krævende
puslespil

Prøv at forestille dig et puslespil,
hvor du ikke har en færdig
illustration at holde dig til. Og
hvor nogle af brikkerne ændrer
sig undervejs samtidig med, at der
hele tiden kommer nye til, uden at
du kender antallet eller brikkernes
størrelse og form. Så har du et
billede af, hvordan det er at lave en
sygehusplan
TEKST: GERT ELLEGAARD
FOTO: BO NYMANN, GERT ELLEGAARD
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N

ÅR ET ALMINDELIGT puslespil skal samles, er det overordnede mål at få alle brikker til at
passe sammen inden for en given ramme. Når Region Sjællands sygeplan skal
laves, er det overordnede mål at skabe et
sygehusvæsen, som matcher regionens
vision om, at det i kraft af sin kvalitet bliver borgernes førstevalg og kan behandle
95 procent af alle patienter.
Så langt så godt i sammenligningen mellem puslespil og plan, men herfra begynder forskellene at træde frem.
Et almindeligt puslespil rummer ingen
ubekendte faktorer, med mindre der har
sneget sig forkerte eller defekte brikker
ned i æsken. En sygehusplan har til gengæld mange ubekendte som for eksempel spørgsmål som disse: Hvor hurtigt og
hvordan udvikler teknologien på sundhedsområdet sig? Og hvordan med medicinen og udviklingen af den? Hvor mange
læger og sygeplejersker kan vi skaffe i
fremtiden, bliver der mangel på arbejdskraft og i givet fald hvor stor mangel?
For nu bare at nævne et par
af de mere oplagte.

En lyttende
strategi
Anbefalinger fra
Sundhedsstyrelsen, befolkningsunderlaget i regionen
og den geografiske spredning
er andre faktorer, som kan give
billedet af det færdige sygehuspuslespil andre dimensioner. Og når
man som Region Sjælland har valgt
en lyttende strategi ved at lægge det
første oplæg til planen ud i offentlig høring, vil der uvægerligt komme
endnu flere ubekendte brikker på bordet
i form af indlæg fra borgere og alle de

mange aktører, der er på sundhedsområdet (fagfolk, organisationer, foreninger, kommuner m.fl.).
Endelig er slutfasen med at få hægtet
alle brikker rigtigt sammen en politisk
udfordring. Det er Regionsrådet, som
laver planen, og medlemmerne af rådet
kommer fra mange forskellige politiske
partier, så dermed er der også mange
forskellige holdninger til, hvordan brikkerne skal se ud – og samles.

Fremtidssikret sundhedsvæsen
I Region Sjælland lykkedes det at få lagt
puslespillet i begyndelsen af maj, da 40
ud af de 41 medlemmer af Regionsrådet
enedes om en plan, der sigter mod at
kunne nå visionen om at behandle 95
procent af patienterne. Et princip om
tilgængelighed har fået høj prioritet i
planen, så borgerne kan få den rette
behandling på det rette tidspunkt og på
det rette sted.
Alle sygehuse i Region Sjælland indgår i planen. Seks af dem får åben adgang til skadestuer og akutmodtagelse,
de to af disse som led i at de bliver specialsygehuse for blandt andet kræft- og
hjerteområdet.
– Det er en sygehusplan, som giver
borgerne i Region Sjælland et fremtidssikret sundhedsvæsen, der fokuserer på
den bedst mulige kvalitet i behandlingen,
udtalte regionsrådsformand Kristian Ebbensgaard, da »puslespillet« endeligt var
samlet.
På de følgende sider kan du læse
mere om planen, som du kan se i sin helhed på www.regionsjaelland.dk.
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Sygehusene
i Region Sjælland

Sygehusplanen for de kommende tre til fem år
handler om mere end sygehuse. Den kommer
rundt i alle hjørner af sundhedsverdenen,
fra de praktiserende læger til samarbejdet
med kommuner og den præhospitale indsats
(ambulancer, akutbiler, lægevagt mv.), og
dermed bliver planen forudsætningen for
fremtidens sundhedsvæsen i Region Sjælland.

P

LANEN SÆTTER PATIENTEN i centrum og vægter det sammenhængende patientforløb højt, altså arbejdet med hjælpe patienterne
så gnidningsløst som muligt, selv om det ofte involverer mange forskellige instanser og fagpersoner.
Men, som navnet mere end antyder, handler den altså også om
sygehuse, og af dem får to i fremtiden status som specialsygehus. Roskilde
Sygehus i den nordlige del af regionen og Næstved Sygehus i den sydlige
del.
De omkranses hver især af to akutsygehuse. Holbæk og Køge sygehuse
mod nord, Slagelse og Nykøbing Falster sygehuse mod syd.
Kalundborg og Fakse bliver nærsygehuse i den nordlige del, mens
Nakskov får samme status i syd. I Fakse etablerer Region Sjælland i
første omgang sin nye garantiklinik, men senere bliver Ringsted Sygehus
centrum for klilnikken

Sygehusplanen om sygehusene
»…der vil være et naturligt samarbejde mellem de akutte funktioner....og
de specialiserede funktioner, og områderne (nord-syd, red.) har et befolkningsunderlag på cirka 400.000 indbyggere, svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger til et befolkningsunderlag.«

12
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Det skal sygehusene kunne
TEKST: GERT ELLEGAARD
FOTO: BO NYMANN, GERT ELLEGAARD

Næstved
Sygehuset i Næstved bliver et af de to
specialsygehuse i regionen, og det store
speciale her bliver kræftområdet med en
ambition om at have fire strålekanoner
til behandlingerne.
Med sin særlige kræftprofil får Næstved kapacitet og kompetence på både det
medicinske område og inden for kirurgi,
urologi og gynækologi. Udredning, behandling og kontrol på samme sted vil
støtte hensigtsmæssige og hurtige forløb
for patienterne.
Andre specialer på sygehuset bliver
inden for blodsygdomme samt tand-,
mund- og kæbekirurgi.
En åben skadestue samt akut modtagelse af medicinske patienter, som
eksempelvis har fået problemer med
hjertet, står også i planerne for fremtidens sygehus i Næstved, ligesom man vil
kunne modtage akutte patienter inden
for de andre specialer, der bliver placeret her.
En »mor-barn-profil« med blandt
andet et afsnit til for tidligt fødte børn
samt en »neuro-profil« (neurologi =
neuromedicin = medicinsk speciale, som
beskæftiger sig med lidelser i nervesystemet) bliver andre kendetegn for Næstved
Sygehus.

Specialsygehuse

14

Roskilde
Det andet specialsygehus i Region
Sjælland bliver Roskilde Sygehus, som
skal være kardiologisk (hjerte) center i
regionen og dermed også understøtte
de kardiologiske aktiviteter på de andre
sygehuse i regionen ved hjælp af blandt
andet telemedicin, altså kommunikation
via elektroniske muligheder som eksempelvis internettet. Ballonudvidelser samt
dialyse vil være nogle af de muligheder,
Roskilde Sygehuse vil kunne tilbyde
borgerne/patienterne.
Også på kræftområdet kommer Roskilde Sygehus til at stå stærkt i fremtiden, både inden for de medicinske
behandlinger og med hensyn til kirurgi, urologi og gynækologi. I forlængelse af kompetencerne på kræftområdet
bliver Roskilde det regionale center for
plastikkirurgien.
Med hensyn til skadestue og akut
modtagelse af patienter ligner Roskildes
profil den, der er lagt for Næstved, og det
samme gælder i øvrigt for ”mor-barnprofilen” samt kompetencer inden for
neurologien.
Fælles for Næstved og Roskilde er
endvidere, at man afventer resultatet af
specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, før det kan endeligt afklares, hvordan de specialer, der skal samles på et
eller to steder, skal placeres. Sundhedsstyrelsens arbejde ventes afsluttet næste
år.
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Køge

Akutsygehuse

Køge Sygehus får på mange måder
samme profil som Holbæk: Akutsygehus
plus planlagte behandlinger på forskellige områder.
På det kirurgiske område gælder det
særligt områder som prostataoperationer og ortopædkirurgiske (arme, hofter
og ben) operationer samt ryg- og fedmekirurgi. Køge er også udpeget som hjemsted for et kommende traumecenter.
Øre-, næse- og halsspecialet bliver
endnu en kompetence på Køge Sygehus.

Nykøbing Falster

Holbæk
Holbæk Sygehus bliver et af fremtidens
fire såkaldte akutsygehuse i Region
Sjælland.
Dermed får sygehuset kapacitet til at
kunne modtage patienter, der akut bliver
syge eller har pådraget sig skader, uanset tidspunkt på døgnet. Bag den fuldt
bemandede modtagefunktion ligger et
komplet understøttende apparat med
blandt andet anæstesifunktion (bedøvelse) med tilhørende intensivafsnit samt
diagnostisk radiologi (røntgen) og klinisk biokemi (laboratorier).
Desuden vil Holbæk Sygehus kunne
tilbyde planlagte behandlinger inden for
forskellige specialer, både som ambulant
behandling og som behandling, der kræver indlæggelse.
Endelig vil Holbæk fortsat være centrum for regionens fertilitetsbehandlinger (mod barnløshed) samt have en
børneafdeling.

Akutsygehus som Holbæk og Køge, plus
planlagte behandlinger efter tilsvarende
model.
Særlige profiler bliver prostata- og
ortopædkirurgien, og som følge af de
specielle afstandsmæssige forhold omkring Nykøbing Falster får sygehuset
tillige funktioner inden for mor-barn,
øre-,næse- og halsområdet samt en
dialysefunktion.

Slagelse
Bliver det fjerde akutsygehus i Region
Sjælland og ligesom de øvrige med
muligheder for planlagte behandlinger.
Prostata- og ortopædkirurgi samt øre-,
næse- og halsspeciale.
Samtidig bliver Slagelse center i
Region Sjælland for karkirurgien, der
blandt andet omfatter operationer mod
åreknuder, og for den kliniske mikrobiologi (bakterier/virus/svampe).
Slagelse Sygehus bliver i øvrigt
det sted i Region Sjælland, hvor der
skal renoveres og bygges mest om i de
kommende år. Næsten halvdelen af bygningerne skal renoveres.
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Fakse
Fakse bliver nærsygehus på samme
måde som Nakskov og Kalundborg.
Som et særligt område får Fakse Sygehus den bariatriske funktion (fedme),
som allerede er etableret og fortsat skal
udvikles på sygehuset. Tillige skal sygehuset hjælpe garantiklinikken i gang (læs
artiklen side 30), i første omgang i en
overgangsperiode.

Nærsygehuse

Ringsted
Ringsted Sygehus får sin helt egen profil
blandt fremtidens sygehuse i Region
Sjælland, idet det bliver omdannet til en
garantiklinik, som skal hjælpe med til at
sørge for, at regionen kan overholde de
nye ventetider på maksimalt en måned.
I dag er Ringsted Sygehus specialsygehus for brystkræftkirurgien, og den
funktion opretholdes de kommende totre år, hvorefter den overføres til Næstved Sygehus, regionens nye centrum for
kræftbehandlingerne, og Ringsted omdannes til garantiklinik.

Sygehusplanen om sig selv

Kalundborg
Nakskov
Sygehuset i Nakskov defineres i planen
som et sygehus med medicinske funktioner for nærområdet, altså et nærsygehus. Akutte medicinske indlæggelser
vil kunne ske i dagtimerne, og sygehuset
skal desuden medvirke til at udvikle og
udbrede forskellige tilbud til nærområdet, ikke mindst omkring den voksende
gruppe af patienter med kroniske lidelser. Dermed får Nakskov som nærsygehus en væsentlig rolle i samarbejdet
mellem sygehus, kommuner og praksissektoren (praktiserende læger, speciallæger osv.), og der lægges op til, at diverse
kommunale tilbud inden for eksempelvis
genoptræning og forebyggelse kan få til
huse på sygehuset.
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Som nærsygehus kommer Kalundborg
Sygehus til at ligne Fakse og Nakskov
med en stor opgave i at agere i de snitflader mellem aktørerne på sundhedsområdet, som af og til kan give problemer i
patientforløbet.
På sygehuset vil der fortrinsvis være
medicinske funktioner for nærområdet,
men også modtagelse af akutte patienter
i dagtimerne samt planlagte operationer.

»En sygehusplan skal tage højde
for de almindelige og hyppigt forekommende sygdomme – sygdomme, der er banale, set med med
faglige øjne, men aldrig banale for
patienten eller dennes pårørende.
… (skal tage højde for) den
akutte behandling af patienterne,
hvor patient og pårørende er i en
presset situation, og hvor ønsket
om hurtig og kvalificeret hjælp er
stor.
… (skal tage højde for) udvikling af kvaliteten i Region Sjælland, som er nødvendiggjort af
den hastige teknologiske udvikling og de mange nye medicinske
landvindinger samt ikke mindst
manglen på arbejdskraft (læger og
sygeplejersker)…«
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Nøgleord i sygehusplanen
Enhver plan har sine nøgleord. Det gælder, når familien Danmark lægger planer
for sommerferien, når Egon præsenterer endnu en genial ide for sine kumpaner
i Olsen-Banden, og når ingeniørerne beregner konstruktionen af den kommende
bro over Femern Bælt
TEKST: GERT ELLEGAARD

ILLUSTRATION: KRESTEN IVAR

R

EGION SJÆLLANDS SYGEHUSPLAN har så mange
omdrejningspunkter, at den formentlig rummer flere nøgleord end de
fleste andre planer. Her er en lille håndfuld af dem:

Tilgængelighed
Planen definerer tilgængelighed som den
rette behandling, til rette tid og på rigtige
sted. Det skal blandt andet ske ved at
»basere behandlingen af de almindelige
og hyppigt forekommende sygdomme i
praksissektoren og i et samarbejde med
kommunerne om sammenhængende
patientforløb.«
Og ved at »basere behandlingen af akutte sygdomme og skader
på et velfungerende lægevagtsystem
med udbygget præhospital behandling og dækkende akutfunktioner på
sygehusene«.

Samarbejde med kommunerne
Her vil Region Sjælland medvirke aktivt
i kommunernes bestræbelser på at oprette sundhedscentre. For eksempel ved at
tage initiativer vedrørende »fysiske faciliteter for at gennemføre en forstærket
kronikerindsats«, og måden at etablere
faciliteterne på kunne være som sundhedscentrene Odsherred og Stege, der er
indrettet i de tidligere sygehuse i Nykøbing Sj. og Stege.

Kvalitet
Den hurtige udvikling inden for teknologien, de mange nye medicinske
landvindinger samt mangel på læger og
sygeplejersker stiller krav om at udvikle
kvaliteten. Ikke mindst, når det handler
om mere specielle og komplicerede sygdomme. Sygehusplanen matcher kravene
ved at »samle specialfunktioner (over
tid) på 1-2 steder«.

Samtidig sigtes også efter en tidssvarende standard på sygehusene »ikke alene
med hensyn til apparatur, men også en
bygningsmæssig standard. Som princip
opereres med, at apparaturudskiftning
sker som følge af teknologisk forældelse og ikke kun i takt med den fysiske
forældelse«.

Patient- og borgerinddragelse
»Den enkelte (kroniske) patient skal
med hjælp, støtte og uddannelse fra fagpersoner kunne være med til i vid udstrækning at stå for behandlingen af
egen sygdom. Der gennemføres systematiske patient- og tilfredshedsmålinger på alle områder«.
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Hvornår har du sidst
Mogens Kamper, Nakskov,
shippingmand, 50 år

Anders Pierri, Haslev,
tømrer, 16 år

– Faktisk for en uge siden,
fordi jeg lige har rundet et skarpt
hjørne og så tænkte, at jeg hellere
måtte snuppe »et 50.000 bajers
eftersyn«. Hvis jeg havde været
en bil, kunne man sige, at mit
dækmønster ikke er helt slidt ned
endnu, så det går da vist godt
nok.

– For en måned siden, da jeg
havde halsbetændelse. Hvis jeg
fejler noget, går jeg til lægen. Det
gælder om at få taget tingene
i opløbet, så jeg ikke skal leve
med det resten af livet, og jeg er
altid 100 procent opmærksom på
signalerne fra min krop.

Ingeborg
Gøtterup,
Slagelse,
sekretær,
66 år
- Tjah, det er
nok fire måneder
siden nu, men jeg
kommer nu forholdsvis regelmæssigt
hos lægen for lige at få
et kontroltjek.

– Hvis jeg havde været
en bil, kunne man sige,
at mit dækmønster ikke er
helt slidt ned endnu, så det
går da vist godt nok.

18
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været hos lægen?
Jette Andreasen, Nakskov,
butiksassistent, 33 år

Liselotte Pedersen, Greve,
sygehjælper, 46 år

– Pyha, det er lang tid siden, for
jeg kommer kun, når jeg er virkelig syg, og det har jeg til alt held
undgået det meste af tiden. For
tre år siden fik jeg fjernet mandler, men ellers kan jeg ikke huske,
hvornår jeg sidst har haft brug for
sundhedsvæsenet.

– Jeg render nærmest ud og ind
ad sygehusene lige i øjeblikket,
for hverken i Hvidovre, Køge eller
Roskilde har de indtil nu kunnet
finde ud af, hvad der er galt med
mig. Jeg har smerter, kaster op
og lider af diarre, men hvad det
egentlig er, ved jeg altså indtil
videre ikke.

Thierry Maugiron,
franskmand, men pt.
Kalundborg,
SAP-specialist, 24 år
– Mens jeg har boet i Danmark
har jeg heldigvis aldrig haft brug
for en læge. Til gengæld har jeg
lige nu lidt vrøvl med tænderne,
og jeg skal til tandlægen i næste
uge.

SUNDHEDSMAGASINET – EFTERÅR 2007

Voxpop-borger 2 sider.indd 19

19

10-09-2007 12:09:23

TEMA: »Fremtidens sundhedsvæsen«

Sygeplejerske Torben Kulmbach
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Livredderne
Kær bil har mange navne: Lægebil,
akutbil eller sygeplejerskebil. Men
missionen er den samme uanset navnet.
Det handler om at hjælpe patienterne
hurtigst muligt, og i de alvorlige
tilfælde kan bilen og dens mandskab
betyde forskellen mellem liv og død
TEKST OG FOTO: GERT ELLEGAARD

Overlæge Michael Treschow

Redder og lægeassistent Bo Peerson

SUNDHEDSMAGASINET – EFTERÅR 2007

20-21_kl.indd Sek1:21

21

12-09-2007 08:35:11

A C
B
airways

ABC-metoden
circulation

breathing

J

O MERE KAOTISK og uoverskuelig en situation, vi kommer ud
for, jo vigtigere er det for os at gå
frem efter den simple ABC-metode, hvor
A’et står for airways (luftveje), B’et for
breathing (åndedræt) og C’et for circulation (hjertefunktion), fortæller overlæge
Michael Treschow fra Nykøbing Falster,
som i lighed med en række kolleger og
sygeplejersker på anæstesiafdelingen
regelmæssigt bytter arbejdet inden for
sygehusets mure ud med vagter i lægeambulancen i Maribo.
– Frie luftveje er en betingelse for liv,
så A’er er først i fokus. Så følger åndedrættet, B, og hjertet, C, lige efter. Hvis
vi for eksempel rykker ud til en større
trafikulykke med flere kvæstede, går vi
i første omgang efter de tilskadekomne,
som er helt stille eller livløse. Og vi fokuserer udelukkende på A, B og C. Vi går
efter at redde flest mulige menneskeliv,
og det kan så i situationen betyde, at vi
i første omgang må gå forbi mennesker,
som har fået brud eller andre kvæstelser,
og som råber om hjælp til deres smerter. Det er nemlig for os et signal om, at
de tre væsentligste ting, A, B og C er i
orden!

Mere end ABC
Treschow og de sygeplejersker og reddere/lægeassistenter, som kører med
lægebilen, kan dog langt mere end den
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nævnte ABC. Qua deres uddannelse kan
de hjælpe nødlidende og syge på en lang
række områder, og bilen er udstyret med
så mange hjælpemidler, at den på det
nærmeste er en mobil skadestue.
– Vi vil gerne kunne påbegynde behandlingen af patienterne på specialistniveau så hurtigt som muligt, hvilket vi
heldigvis ofte er i stand til. En læge- eller
akutbil er ikke designet til at transportere patienterne, men vi hjælper på stedet,
til ambulancen kommer frem, og er det
nødvendigt, følger vi selv med patienten i
ambulancen og fortsætter behandlingen,
til vi kommer frem til sygehuset og specialisterne her, siger Michael Treschow.
Lægebilerne er udrustet med lidt
mere avanceret udstyr end akutbilerne,
blandt andet fordi lægerne er uddannet
til at kunne anvende det, men ellers har
bilerne grundlæggende samme udstyr,
medicin og muligheder.
Listen er for lang til at kunne gengives komplet her, men omfatter eksempelvis udstyr til at redde liv som
iltapparatur, defibrillator (giver elektriske stød til brug ved hjertestop), ventilationsudstyr til kunstig vejrtrækning og
diverse medicin til hjertestop, allergiske
reaktioner, kramper, for lavt blodsukker, forgiftninger, smertelindring og så
videre. Desuden er bilerne udstyret til at
kunne hjælpe ved brud over alt på kroppen, brandsår og fødsler!
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C

Det lyder enkelt, når overlæge Michael
Treschow fortæller om arbejdet i en
lægeambulance
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Den bedste dag på jobbet?
Sundhedsmagasinet har bedt nogle af folkene i læge- og akutbilerne
om at fortælle om den bedste dag eller oplevelse på jobbet

Overlæge Michael
Treschow

Sygehusplanen om
lægevagt og akutbiler
»En velfungerende lægevagt er
nøglen til akut lægehjælp uden
for de store sygehuses oplande …
… lægevagten og skadeklinikken fungerer som én enhed. Det
vil sige, at via én indgang kan
borgeren få hjælp i tilfælde af
akut sygdom og skader.
… Den præhospitale indsats
foreslås styrket ved at dække hele
regionen med akutbiler, bemandet med paramedicinere.«
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– Det er måske nok den
dag, vi kunne hjælpe en
cirka 70-årig mand, som
var blevet overfaldet af
beboerne i et hvepsebo. Vi fandt ham i
entreen, helt livløs, uden vejrtrækning
og blodcirkulation og helt mørkeblå i
hovedet. Det lykkedes at få gang i hjertet
igen, og det var uden tvivl den hurtige
behandling på stedet, der gjorde, at jeg
næste dag kunne hilse på den nu helt
friske mand på min vagt på sygehuset
og oven i købet tillade mig at spøge lidt
ved at sige: Tak for i går, men du kan nok
ikke huske mig, for da var du død!

Sygeplejerske Torben Kulmbach
– Jeg mindes med stor glæde et tilfælde,
hvor vi hjalp en gravid kvinde. Hun var
faldet og landede uheldigt på maven.
Hun blødte kraftigt fra
underlivet og havde store
smerter, så vi frygtede det
værste. Alligevel endte det
hele lykkeligt, vi fik sat en
behandling i gang, og da
hun efterfølgende ankom til sygehuset,
tog det bare ti minutter, før hun fødte
en sund og rask dreng. Det var en af de
dage, hvor alting bare klappede for os og
hele behandlingsapparatet bagefter.

Paramediciner David Brennecke
– Jeg har heldigvis haft rigtigt mange
gode dage og oplevelser, men det er
svært at sige med sikkerhed, hvornår
man selv har gjort en afgørende forskel.
Hvornår er det helt præcist, at man for
eksempel redder et liv? For mig er det
altid en stor tilfredsstillelse, når jeg er
ude hos svært tilskadekomne eller syge
og kan se, at jeg er i stand til at hjælpe
og lindre i situationen, og samtidig ved,
at det gavner den pågældende længere
fremme i processen.

Redder og
lægeassistent Bo
Peerson
– Efter 35 år i denne branche kunne jeg blive ved med at remse
enkelttilfælde op, så jeg har svært ved at
pege på en bestemt sag. For mig ligger
den store glæde i jobbet, når hele den
kæde, vi er en del af, virker perfekt, og
når vi så kan se øjeblikkelige fremskridt
og forbedringer for patienterne, som
varer ved hele vejen gennem systemet. 
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Paramedicineren
47-årige David Brennecke er paramediciner og kører akutbil med base i Sorø og
Ruds Vedby. David Brennecke er alene i akutbilen, når han kører ud

M

IN OPGAVE ER at være forpost, både når det handler
om at være hurtigt fremme,
og når det drejer sig om at behandle patienten. Jeg har det samme udstyr i bilen
som den ambulance, der kommer frem
efter mig, men på grund af min uddannelse som paramediciner er jeg i stand
til at give en lidt mere avanceret behandling, hvis det kræves, fortæller han.
Brennecke var med på det første hold
paramedicinere, som blev uddannet for
tre år siden, og har kørt fast på akutbilerne siden.

– Jeg kører en tredjedel af min tid i Sorø
eller Ruds Vedby, en anden tredjedel af tiden er jeg lægeassistent på lægeambulancen i Holbæk, og den sidste tredjedel kører
jeg som behandler i en almindelig ambulance. I alt har jeg nu kørt i 22 år, så jeg vil
mene, at jeg har masser af erfaring. På papiret ser det ud, som om uddannelsen til
paramediciner er en kort uddannelse, men
så skal man lige huske, at det kræver flere
års rutine og erfaring som ambulancebehandler at få lov til at påbegynde uddannelsen, og derfor varer det i hvert fald syv
år, før man er færdiguddannet.
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Morten på lægevagt
Uanset hvornår feberen rammer, kan du altid
komme til lægen i Region Sjælland. Hvis din egen
læge har lukket, sidder lægevagten klar ved
telefonen, og har du behov, kan du enten komme
til en konsultation eller i særlige tilfælde få besøg
af lægen derhjemme. Vi mødte læge Morten
Jakobsen på vagt en aften på Køge Sygehus
TEKST: KIRSTEN ROSENBERG

K

FOTO: GERT ELLEGAARD

LOKKEN ER 17.30, og konsultationen har kun været åben i
en time. Alligevel har otte patienter allerede været forbi lægevagt
Morten Jakobsens kyndige blik, og
han nyder nu et øjebliks ro til at surfe i
dagens nyheder ved computeren. Skal
man tro Morten, varer det ikke længe,
før venteværelset igen er fyldt op. På
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en travl aften kan han nå at se helt op
til 50 patienter, men så er der også
travlt. Normalt har han omkring 30
patienter i løbet af de otte timer, han
har vagt.
– Det er lige tilpas, fortæller Morten,
der ofte udnytter de små pauser i løbet
af aftenen til at læse artikler og opdatere
sig fagligt.
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Læge uden kittel
Han ligner egentlig ikke en læge, som
han sidder der i jeans, ternet skjorte og
hyttesko. Han har hverken hvid kittel
eller stetoskop om halsen, og det er helt
bevidst:
– Jeg synes, det er rart at møde patienterne på denne måde. Det virker
mere imødekommende, hvorimod kitler
godt kan give en form for afstand. Jeg
tror faktisk, mange af mine kolleger har
det på samme måde. Der hænger i hvert
fald ikke nogen kitler her i konsultationen, siger Morten.
Til daglig er 42-årige Morten praktiserende læge i Køge, hvor han deler
praksis med to kolleger. Men cirka en aften om ugen er han på arbejde hos lægevagten på sygehuset. Og det er ikke kun
for at supplere indkomsten.
– Det er en meget berigende måde at
være læge på, fordi folk kommer og søger min ekspertise. Det er for eksempel
dejligt at kunnr give utrygge forældre,
der kommer med deres syge barn, ro i
maven. Samtidig kan det være en udfordring at hjælpe patienter med kroniske
sygdomme.

Patienterne »bipper« ind
Normalt kan Morten se et mønster i,
hvornår patienterne melder deres ankomst i konsultationen. De kommer i tre
bølger. Lige efter fyraften, efter aftensmaden og ved sengetid. I dag er mønsteret dog en smule anderledes, for netop

som klokken nærmer sig spisetid, lyder
der en symfoni af bip-lyde fra Mortens
computer. Det er lyden af patienter, der
kører deres sygesikringskort gennem
kortlæseren i venteværelset for at melde
deres ankomst. Morten rejser sig og går
ud for at tage i mod den første.
Marianne på 40 år er tydeligt utilpas, da hun sætter sig i stolen ved siden
af Mortens skrivebord. Hun har stærke smerter i underlivet og blod i urinen.
Hun har tidligere været i behandling for
mavesår og er i øjeblikket ved at blive
undersøgt for nyresten. Morten lytter interesseret og spørger ind, mens Marianne fortæller. Hendes sygdomsforløb
er ikke noget, der foruroliger Morten.
Til gengæld får han straks mistanke til
blærebetændelse, og kvindens medbragte urinprøve lader da heller ingen tvivl
tilbage. Farverne på den lille strip, som
Morten forsigtigt dypper i urinen, viser tydeligt, at kvinden har en infektion.
Apoteket i Køge lukker først om en time,
så Morten skynder sig at skrive en recept, så Marianne kan starte behandlingen samme aften.
– Hvis der er tid, kan jeg godt lide at
få beskrevet de forløb, patienterne har
været igennem på sygehusene. Det er fagligt spændende for mig at høre, hvordan
patienterne er blevet behandlet for forskellige lidelser, fortæller Morten energisk, mens han skriver sin journal færdig.
Et computersystem sørger for, at patienternes egen læge automatisk får en kopi.

Finger på plads igen
To minutter senere kalder Morten
næste patient ind – en ung kvinde,
der tydeligvis har smerter i sin ene
hånd, der er viklet ind i forbinding.
Aimee, som hun hedder, trækker
ansigtet sammen i en grimasse, da
Morten forsigtigt forsøger at fjerne
den hvide gaze. For fjorten dage
siden gennemgik hun en omfattende
operation, der skulle give hende førligheden tilbage i venstre pegefinger.
Hendes mand forklarer, at den blev
skåret delvist af, da Aimee gennemlevede den omfattende massakre i
Rwanda i 1994, hvor over 800.000
mennesker blev dræbt på få måneder. Fingeren er aldrig blevet sat
ordentlig på igen, så med årene var
den blevet helt stiv. Det har en dygtig
håndkirurg fra Slagelse Sygehus nu
forsøgt at udbedre.
Efter operationen er fingeren
imidlertid hævet voldsomt op, og
Aimee er bange for, at den er betændt. Morten er derimod fuld af
beundring over det flotte arbejde,
håndkirurgen har lavet. Fingeren
og hånden ser fin ud, og hævelsen
er helt naturlig, så Aimee bliver beroliget og får en recept på penicillin med hjem, så hun ikke skal frygte
betændelse.
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Gustav har mavepine
Ude i venteværelset sidder lille Gustav
på fire måneder og venter sammen
med sin mor. Han har haft svigtende
feber hele dagen, og maven driller
også. Mor Camilla er lidt i tvivl, om
det egentlig var nødvendigt at tage
til lægevagt, men nu er de her, og de
bliver kaldt ind som de næste.
Morten gnider hænderne hurtigt
mod hinanden for at varme dem, inden han skal undersøge lille Gustav,
der straks charmerer sig ind på alle
i lokalet. Humøret fejler i hvert fald
ikke noget.
– Spædbørn kan blive meget syge
meget hurtigt, så derfor er det altid
i orden, at forældre tager deres børn
til lægevagten, hvis de er urolige, siger Morten efter at have konstateret,
at Gustav enten har en lille virus eller
tænder på vej.
Mor og barn kan trygt tage hjem
og vente på bedring. Morten understreger dog, at små børn med feber
altid skal tages alvorligt, så Camilla
skal kontakte egen læge, hvis feberen
fortsætter i flere dage.

Gustav blev ikke kureret, men mor
Camilla fik ro i maven, da lægevagt
Morten Jakobsen ikke fandt feberen
foruroligende.
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Nemt at være læge

Ingen overraskelser

Mortaza på to år har ikke været i vuggestue i dag. Han tager sig til halsen,
hoster meget, og det bekymrer mor
Shakila. Storebror Ali på otte år er
også taget med. Han skal hjælpe med
at tolke, hvis Shakilas danske sprog
ikke slår til, men hun lader til at forstå det meste, Morten siger. Shakila
går til daglig på sprogskole, og hun
vil meget gerne vide, om Mortaza
mon er rask nok til at komme i vuggestue i morgen, så hun kan komme
af sted. Morten lytter på Mortazas
lunger, kigger ham i halsen og tjekker
ørerne:
– Når børn har feber, er det helt
normalt, at den kører op og ned. Den
er lav om morgenen og stiger så i løbet af dagen for at toppe om aftenen,
forklarer Morten og fortsætter:
– Mortazas hals og ører ser fine
ud, så det er bare en virus, siger
han, mens han nærmest undskylder, at han ikke kan gøre noget for at
hjælpe.
– Det lyder som om, det er nemt
at være læge i sådan et tilfælde, hvor
man kun kan forklare symptomerne
med en virus. Men jeg kan jo sagtens
sætte mig ind i forældrenes frustration. Det er aldrig sjovt at stå med et
sygt barn, siger Morten, der anbefaler Shakila, at hun giver sin søn godt
med væske og eventuelt lidt Panodil
at sove på.

Indtil nu har det været en hel almindelig
aften i Mortens lægevagt.
– Det er oftest helt små børn med feber, voksne med luftvejsinfektioner, ondt
i ryggen eller andre dele af kroppens bevægeapparat, og så folk, der er blevet
akut dårlige med smerter, der kommer i
lægevagten, forklarer Morten.
Og de stærke smerter kan 27-årige
Shalak nikke genkendende til. Han vågnede i morges med lette smerter i det
ene øre, men som dagen er gået på hæld,
er de taget kraftigt til. Nu vil Shalak gerne have hjælp. Efter et par spørgsmål
og et hurtigt kig i Shalaks ører konstaterer Morten mellemørebetændelse. Desværre er klokken efterhånden tæt på 19,
så Shalak skal til Roskilde for at finde et
døgnapotek, hvis han vil starte på penicillinbehandling med det samme. Morten kigger sine skabe og skuffer igennem
for at se, om han kan hjælpe Shalak med
det samme. Men desværre har han ikke
det rette medikament på lager. Shalak
smiler lidt forpint og tager til takke med
instruksen om at tage to gange Panodil
hver sjette time, indtil han kan komme
på apoteket i Køge næste morgen.
Venteværelset er atter tomt. Der er
stadig fem timer, til konsultationen lukker, så Morten er kun lige kommet i gang
med aftenens arbejde. Måske får han lige
fem minutter til at nyde sin madpakke,
måske er venteværelset fyldt igen om to
minutter.

SUNDHEDSMAGASINET – EFTERÅR 2007

Sygehusplan.indd Sek1:28

12-09-2007 14:16:01

TEMA: »Fremtidens sundhedsvæsen«

Jeg bliver en bedre læge

I

NGEN RØG, BEGGE hænder på rattet og efter fartgrænsen. Det er reglerne, når taxachaufføren sætter sin
Mercedes i gear for at for at køre lægevagt Hans Frandsen rundt til patienter
i Region Sjælland. Bevæbnet med stetoskop, otoskop og en bærbar computer
er det denne tirsdag aften Hans, der har
vagten som besøgslæge på Køge-egnen.
Den sorte Mercedes holder klar på
parkeringspladsen kl. 16.30. Hans kommer kørende fra København, hvor han
til daglig er overlæge på Amager Hospital. Han parkerer sin bil og går over mod
den sorte taxa, der har et stort lysende
»Lægevagt«-skilt på taget. Forude venter knap otte timer med besøg hos de patienter i regionen, der ikke har mulighed
for at møde i en konsultation.
– Vi har en del besøg på plejehjem,
hos de ældre, men kører også ud til meget syge børn, til psykisk syge og til
fængsler. Jeg vil skyde på, at vi skal nå
ud til en 10-15 patienter i løbet af den
vagt, jeg har forude. Om vinteren ligger
antallet af besøg typisk lidt højere, forklarer Hans, mens han sætter sig ind i
taxaen for at logge på sin computer.
Den bærbare har forbindelse til internettet, så Hans undervejs kan opdatere
journaler og ikke mindst have kontakt til
telefonvisitationen, som fortæller ham,
hvem der skal have besøg.

Unikt indblik i folks levevis
Der er endnu ingen besøg i kalenderen,
da Hans møder, så han har god tid til
at fortælle om arbejdet som rullende
lægevagt.
– Jeg får set velfærdssamfundet på
godt og ondt. Jeg får set, hvordan folk
bor, får talt med indvandrere og har i det
hele taget en unik mulighed for at få et
indblik i folks levevis. Det er alt sammen

erfaringer, der er med til at gøre mig til
en bedre læge, fortæller Hans.
– Jeg får en anden forståelse for,
hvordan tingene foregår i primær sektoren (hos de praktiserende læger). Og ind
i mellem kan jeg også bruge min ekspertise fra hospitalet til at give den praktiserende læge nyt input omkring patienten.
Så det går begge veje.

Tålmodigheden i top
Det kræver god tålmodighed at være
kørende lægevagt. Der kan være langt
mellem patienterne, og meget af arbejdstiden tilbringes i taxaen. Det betyder
også, at det er afgørende, at chauffør og
lægevagt kan arbejde godt sammen.
– Det er chaufføren, der lægger ruten
ud fra de besøg, jeg får tildelt via computeren. Som regel deler vi besøgene ind efter hvor i regionen, de ligger, så vi sparer
tid på kørsel. Men det sker, at der kommer besøg, der ikke kan vente, og så får
de førsteprioritet, forklarer Hans.
Selv om den kørende lægevagt ikke
kan sidestilles med en ambulance, er det
sket, at Hans har været nødt til at tage
sine livreddende færdigheder i brug. Og
målet er da også, at bilerne skal have
mere udstyr, så lægevagten er bedre rustet, hvis en situation udvikler sig og bliver akut.
Ind imellem sygebesøgene skal Hans
også altid forbi konsultationen i Hundige, hvor patienter, der ikke ønsker at
køre til Køge eller Roskilde, har mulighed for at møde efter aftale. Når klokken slår 24, stiger Hans ud af taxaen og
kører hjem til København. Herefter er
det lægevagtvisitationen, der tager sig af
de patienter, der måtte ringe i løbet af
natten.

Nyt nummer på vej
I 2008 får Region Sjælland ny
lægevagtordning. De tre lægevagtordninger, der indtil nu har kørt i
de tidligere Storstrøms, Roskilde og
Vestsjællands Amter er i øjeblikket
ved at blive harmoniseret, så Region
Sjælland får én fælles lægevagt. For
borgerne i Region Sjælland betyder det først og fremmest, at der
kommer et nyt telefonnummer til
lægevagten, som skal gælde i hele
regionen.
Indtil den nye lægevagtordning
er på plads i starten af 2008, gælder de nuværende telefonnumre og
adresser, som du kan finde bagest i
Sundhedsmagasinet eller på
Region Sjællands hjemmeside,
www.regionsjaelland.dk.
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Sygehusplanen om garantiklinik …
»… en selvstændig enhed, der uden for eksisterende rammer får øgede
frihedsgrader til at behandle patienter inden for en måned. Der er tale om
normale regionale patienter, private patienter eller forsikringsselskaber kan
ikke inddrages under garantiklinikkens arbejdsområde.«

Garanti for operationer
Region Sjællands nye garantiklinik skal sikre operationer til tiden
TEKST OG FOTO: GERT ELLEGAARD

H

Tidligere afdelingssygeplejerske Ingrid
Jørgensen kom med flere god fif, da Karl

ER PR. 1. oktober træder
nye bestemmelser om ventetid for behandlinger i kraft.
Maksimumsgrænsen for at vente på behandling i det offentlige sundhedssystem
halveres fra to måneder til en måned.
Region Sjællands svar på det hedder garantiklinik, en særlig operationsenhed,
som skal aflaste og supplere sygehusene
ved at lave mindre og mellemstore operationer uden for de normale tidsrum for
operationer på sygehusene.
– Det bliver en klinik, hvor patienten
kommer i centrum. Vores ambition er
ikke bare at kunne overholde garantien
for behandlinger, men at kunne give borgerne behandling og operationer på et
niveau, der kan måle sig med de bedste.
Både hvad angår kvalitet og sikkerhed,
fortæller lederen af garantiklinikken,
Karl Erik Knudsen.

ledig kapacitet, men på sigt er det ifølge
sygehusplanen Ringsted, som skal være
centrum for operationer med garanti.
– Ringsted er blandt andet udpeget,
fordi det ligger centralt i forhold til regionen som helhed og dermed formindsker
transportafstanden for de fleste borgere.
Både i Ringsted og i Fakse, hvor vi altså
lægger ud, kan vi trække på de basale
funktioner, der findes på et sygehus, som
for eksempel røntgen, laboratorier, sengepladser og nødvendige materialer, forklarer Karl Erik Knudsen.
Det bliver især patienter, som har
behov for operationer inden for organog ortopædkirurgien, der får fornøjelse
af den nye garantiklinik. Det vil sige eksempelvis operationer for brok, åreknuder og knyster. 

Erik Knudsen første gange var på besøg i
de tidligere operationsstuer i Fakse, som

Start i Fakse

nu skal tages i brug igen.

I første omgang bliver garantiklinikken
etableret i Fakse, hvor der for tiden er
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»Vores ambition er ikke bare at kunne overholde
garantien for behandlinger, men at kunne give
borgerne behandling og operationer på et niveau,
der kan måle sig med de bedste.«
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Hvornår har du sidst
Peter Nielsen, Slagelse,
chauffør, 33 år

Kirsten Skinbjerg, Maribo,
dagplejemor, 43 år

– Jeg er arveligt belastet og lider
af både for højt blodtryk og for
højt kolesteroltal, så jeg bliver
jævnligt kontrolleret hos lægen.
Normalt kan det reguleres ved
hjælp af piller, og det passer mig
fint, for jeg gider ikke lave min levestil om og kun spise grøntsager.

– Vi er fire hjemme hos os, og
med små børn betyder det, at
vi går til læge cirka hver anden
måned. Senest var jeg af sted for
tre uger siden med den lille til en
almindelig børneundersøgelse.
For mange år siden var jeg selv
indlagt på sygehuset for at få
fjernet mandler, og det husker jeg
da som en positiv oplevelse, alt i
alt.

Allan Væverskov,
Greve,
afdelingsleder,
34 år
– Jeg var det i
marts på grund
af en voldsom
forkølelse, men
ellers er det ikke
noget, jeg bruger. Det
gør de andre i familien
til gengæld. Vi har jo
to børn, det forklarer
nok noget.

– Vi er fire hjemme hos
os, og med små børn betyder
det, at vi går til læge cirka
hver anden måned.
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været hos lægen?
Tommy Peter Nielsen,
Kalundborg, tekniker, 31 år

Kell Andersen, Køge,
efterlønsmodtager, 64 år:

– Det er egentlig utroligt, så dårligt et helbred man kan have i en
alder af bare 31 år. For nylig måtte
jeg til lægen med en forstrækning
af en sene ved knæet, og inden da
havde jeg været af sted flere gange
for at få tjekket maveregionen.
Jeg stod nemlig pludselig med et
for højt levertal.

– I foråret blev jeg opereret for
galdesten, og det går jeg så nu
jævnligt til kontrol for. Desuden
får jeg også tjekket mit blodtryk
og min vægt, for jeg er kommet i
den alder, hvor det begynder at
knibe lidt, ha-ha.

Karl-Johan
Christensen, Karise,
pædagogmedhjælper, 65 år
– For to måneder siden fik jeg et
generelt sundhedstjek, og det er
faktisk et levn fra mine mange år
som officer i flyvevåbenet, hvor vi
hvert år fik det helt store eftersyn.
Det handler jo om at være på
forkant, og i mit tilfælde var der
lidt med blodtrykket denne gang,
så jeg skal af sted igen til kontrol
om tre måneder.
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S

IG NAVNET GRAND Royal, og
ældre kalundborgensere vil få
minder frem om mavekriller og
afdansningsballer på byens fine hotel
ved havnefronten. Eller knap så behagelige erindringer om tyske støvletramp
og hårdhændede forhørsmetoder under
2. verdenskrig, da Grand Royal blev okkuperet som hovedkvarter for Gestapo
på Vestsjælland. Eller de vil genkalde sig optøjerne i starten af 80’erne, da
Kalundborg for en stund erobrede overskrifterne som det første sted i landet,
hvor husning af flygtninge, på netop
Grand Royal, gav anledning til ballade.
I dag rummer den statelige bygning
med det James Bond’ske navn en helt

anden historie. De ydre rammer er nænsomt restaureret, så ingen gamle arkitekter behøver at rotere i deres grave,
mens bygningens indre er lækkert, lyst
og funktionelt indrettet til formålet anno
2007: Et hus med masser af læger, sygeplejersker, laboranter, speciallæger, fysioterapeuter og en klinisk diætist, kort
sagt Lægehuset Grand!
– Jeg kunne ikke drømme om at sige
noget dårligt om de mange af mine kolleger, som dag ud og dag ind lægger et
kæmpearbejde i at drive deres solopraksis, hvor de selv står for alt fra undersøgelser af patienter til regnskab og indkøb
af gazebind og plastre. Jeg har selv drevet en sådan solopraksis i 18 år og ved,

både hvad det kræver, og hvad det giver
af professionel tilfredsstillelse, fordi man
står med ansvaret for det hele. Men jeg
fortryder på den anden side ikke, at jeg
greb chancen for at stoppe som »ensom
ulv« og i stedet satsede på at få bygget
Lægehuset Grand op sammen med en
række kolleger. Der er i min optik flere
fordele end ulemper ved et sådant lægehus, både for os og for patienterne, og jeg
tror personligt, at det her i højere grad
ligner fremtiden for de praktiserende læger end de solopraksis’er, vi har kendt i
generationer.
Citat praktiserende læge Ditlev Bache, en af initiativtagerne til Lægehuset
Grand i Kalundborg.

Vester Havneplads 10
TEKST OG FOTO: GERT ELLEGAARD

Sygehusplanen om
praksissektoren
»… de praktiserende læges aldersprofil er af en sådan karakter, at der vil blive stor mangel på
disse inden for den næste 3-8 år.
I nogle områder af regionen kan
der allerede nu ses en mangelsituation. Det bør derfor være regionens politik, at de borgernære
tilbud udvikles i form af større
praksisklinikker, hvor flere læger
og forskellige faggrupper samarbejder …«
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Mere plads giver mulighederne
For Ditlev Bache var plads, mere plads,
en af de afgørende faktorer for skiftet fra
solopraktiserende læge til samarbejdet i
Grand.
– Her har vi de ekstra kvadratmeter,
som giver mulighed for aflastning i arbejdet ved for eksempel at ansætte en sygeplejerske. Jeg oplevede som sololæge,
hvordan kravene hele tiden blev øget til
både viden og omfanget af opgaver, men
jeg havde ikke muligheder for rent fysisk at udvide min praksis og dermed få

den ekstra hjælp, der kunne lette noget
af presset. Og den situation står mange
sololæger i, fortæller Ditlev Bache, der i
Lægehuset Grand driver praksis dør om
dør med sønnen Claus, så det bogstaveligt talt bliver i familien, når den ene er
på ferie eller fraværende af andre årsager, fordi Bache & Bache så overlapper
hinanden.
– Men det vigtigste er alle de hjælpefunktioner, vi som læger har fået mulighed for at trække på. Sygeplejersker,
laborant, fysioterapeuter og ikke mindst

Syv praktiserende læger, tre speciallæger, ni fysioterapeuter, fire sygeplejersker, en laborant og en klinisk diætist
har Grand som deres faste arbejdsplads.
Dertil kommer tre-fire uddannelseslæger, reservelæger, der enten er i turnus
eller under uddannelse til praktiserende
læger. Den tekniske konstruktion i lægehuset hviler på en blanding af kompagniskaber og samarbejdsaftaler mellem
solopraksis.

Lægehuset Grand har fungeret i sin nuværende form i små
tre år, men der har været praktiserende læger og fysioterapi
på adressen Vester Havneplads 10 i Kalundborg i næsten 15
år. De holdt dengang til i stueetagen, mens lægehuset i dag
strækker sig over tre etager med et samlet areal på op mod
et par tusinde kvadratmeter.
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Kalundborg, Stege, Fakse, Maribo,
Nakskov og Nykøbing Sj. er i sygehusplanen udpeget som de områder, hvor
Region Sjælland understøtter etablering
af større praksisklinikker (lægehuse).

vores diætist. Som jeg husker min tid
som sololæge, følte jeg mig ofte meget
træt hen på dagen, og jeg kunne have
tendenser til at synes, at hele verden gik
mig imod. At dagens patient nummer 77
udelukkende kom for at genere mig! Her
er der en helt anden energi i hverdagen,
og jeg kan bare åbne døren og se, at alle
de andre har lige så travlt som mig. Det
gør det jo på en eller anden måde lidt
lettere…

Sparring og faglig udvikling
Det faglige miljø i Lægehuset Grand giver også andre gevinster i form af udvikling og sparring, ikke mindst på grund
af de læger under uddannelse, som hele
tiden arbejder i huset.

– Som underviser for dem får jeg konstant skærpet kravene til det, jeg gør, og
bliver udfordret på det faglige felt. Jeg
får et modspil, jeg ikke har fået før, og
det er kun sundt. Samtidig får jeg indblik i nye måder at arbejde på, mens jeg
på den anden side får lejlighed til at give
»den gamle lægekunst« videre. Alt i alt
et udbytterigt forhold, hvor vi både laver undervisning i praksis som »sideby-side« og mere formaliseret med en
fast ugentlig dag med et særligt tema på
dagsordenen. Det er godt for os gamle
læger, og jeg tror, at det er den bedste
måde at rekruttere nye læger til byen på,
lyder det fra Ditlev Bache.

Udfordringen i fremtiden
Som 60-årig og med efterlønsbeviset
som sikker gardering i baglommen
kunne Ditlev Bache gå på pension i
morgen, hvis han ville – men det vil han
absolut ikke!
– At være en del af Lægehuset Grand
har givet mig et ekstra gear, som jeg måske for nogle år siden ikke troede, jeg
havde. Jeg føler mig som en del af en
spændende udvikling, og for mig er det

tillige en udfordring at kunne være med
til både at fastholde praktiserende læger
i Kalundborg og rekruttere nye. Her er
Grand-konstruktionen et absolut plus,
og eksempelvis har vi netop fået en ny
læge, som udelukkende er kommet hertil
på grund af vores lægehus, fortæller Ditlev Bache.
– Et øjebliksbillede af de praktiserende læger i Danmark viser, at ganske mange er på min alder eller ældre.
Vi stopper inden for ganske få år, og de
nøgne tal fortæller, at der ikke vil blive
uddannet nok til, at vi kan erstattes hoved for hoved. Derfor handler det om at
forsøge med nytænkning som her i Kalundborg, for hvis man tegner en profil
af den kommende generation af praktiserende læger, så ligner den en kvinde på
35 år, som har to børn og er gift med en
ingeniør. Hun vil ikke, overhovedet ikke,
bruge sin tid på at skulle lave regnskaber
og fylde medicínskabe op, men vil bruge
det, hun har lært rent lægemæssigt.
– Og netop her vil et lægehus som
vores i Kalundborg være det perfekte arbejdssted. Dagens tilbud til en yngre læge
om at starte kvit og frit hos os … 
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Kan en behandling
Ellen Knudsen,
Konservative

Søren Eriksen,
Socialdemokraterne

Hjørdis HøeghAndersen, Venstre

Det er et kompliceret spørgsmål som ikke kan besvares
med ja eller nej.
Svarer jeg Nej, vil jeg optræde som en uansvarlig politiker, der tillader, at budgettet
måske anvendes til ekstrem
dyr behandling af få syge
mennesker, og at det udelukker behandling af mange
patienter med mere ordinære
behandlingsbehov.
Svarer jeg ja, kan det
indebære et nej til forskning
og videreudvikling af nye
behandlingsformer.
I politik skal man prioritere,
og der skal bruges mange
penge på sygdomsbehandling.
Men vejen til at have penge nok
ligger måske i at forebygge, at
folk bliver ramt af sygdom.
Alle må tage et ansvar for
sin egen sundhed. Udgifterne
til sundhed øges hvert budgetår, og flere og flere mennesker bliver behandlet hvert
år. Alligevel er det ikke godt
nok. Vi skal fortsat udvikle
vort sundhedsvæsen, hvor alle
har lige ret til behandling på
et offentligt sygehus, suppleret
af de private sygehuse. Vi skal
væk fra, at hver gang der bliver
brugt en skattekrone på forebyggelse, bliver der brugt 1000
skattekroner på behandling
eller kompensation. Det kan
gøres bedre, og vi er i gang.

Nej!
Spørgsmålet »Kan en behandling være for dyr?« kan
let forstås, som om det er en
opgave for Regionsrådet at
vælge behandling. Det er det
heldigvis ikke.
Vi er glødende tilhængere
af det solidarisk skattebetalte
offentlige sundhedsvæsen.
Det gør det til en national lægefaglig vurdering at beslutte
nye behandlinger. Til grund
herfor vil ligge forskning
såvel som etiske og kvalitets
vurderinger.
Den økonomiske side vil
herefter være en forhandling
mellem folketing / regering
og de udførende led - regioner, praksis og kommuner.
I den fase er Regionsrådets
opgave at få behandlingen udført effektivt og fagligt i top.
Ikke mindst tilgængelighed
for alle med behov for »behandlingen« skal sikres.
Socialdemokraterne er
i den sammenhæng
optaget af at sikre
en fortsat opgaveglidning, så det
»kendte« kan
udføres lokalt og
måske af andre
medarbejdere,
mens det »nye« må
starte mere centralt
på få hænder.

Det må aldrig være af
økonomiske grunde, at en
behandling ophører; men sygdommen kan være så alvorlig
eller langt fremskreden, at
de behandlingsteknikker, der
forefindes i dag, ikke kan afhjælpe den alvorlige situation
patienten er i.
Det er derfor utrolig vigtigt,
at der afsættes økonomi og
kapacitet til, at der forskes
og udvikles i nye behandlingsteknikker. De tiltag, som
Region Sjælland har taget, og
hvor der yderligere i budget
2008 afsættes flere midler til
forskning og udvikling, er den
rette vej. Væsentligt er det
også, at behandlingskapaciteten centraliseres for at sikre
kvalitet i behandlingen, som
der er taget højde for i den
nye sygehusplan.
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»Dilemma til regionspolitikerne«

være for dyr?
Anne Marie Hansen,
Dansk Folkeparti
Vi vil gerne have det hele.
Den medicinske og teknologiske udvikling indebærer, at
der hele tiden åbner sig nye
muligheder for undersøgelser
og behandlinger.
Vores levealder er stigende,
og flere ældre vil alt andet
lige bruge sundhedsvæsenet
mere. Vi kommer nok ikke i
en økonomisk situation, hvor
prioritering ikke er påkrævet.
Ikke kun økonomiske men
også etiske værdier spiller ind.
I dag kan der behandles for
barnløshed, hvilket naturligvis er et fantastisk fremskridt,
men også her må der prioriteres både ud fra etiske hensyn
men også økonomiske. Hvor
mange behandlinger skal
man eksempelvis tilbyde den
enkelte, og hvor skal aldersgrænsen sættes, og lykkedes
behandlingen, skal der så
tilbydes behandling til barn
nummer to?
Spørgsmålene er mange,
svarene ligeså, men i det store
hele drejer det sig i virkeligheden om at få pengene til
at slå til. Er ressourcerne til
rådighed, er en behandling
ikke for dyr.

Flemming Stenild, SF

Freddy Blak, Blaklisten

Efter min mening kan en
behandling ikke være for dyr,
hvis den er dokumenteret
virkningsfuld, og hvis det drejer sig om en alvorlig sygdom,
der truer helbred eller liv.
Baggrunden for mit svar er,
at Danmark er et så rigt samfund, hvor vi især privat, men
visse steder også offentligt,
bruger midler til formål, der
ikke synes specielt vigtige. Og
det er (stadig…) et samfund,
hvor vi via skatterne betaler
til en fælles solidarisk indsats,
og en af vores væsentligste
værdier er respekten for det
enkelte menneskeliv.
De folkevalgtes opgave er
derfor at sørge for sådanne
økonomiske rammer og generelle udmeldinger, at sygehusvæsenet har de nødvendige
handlemuligheder. Lægernes
opgaver er så på dette grundlag at træffe de konkrete
afgørelser.
Imidlertid så SF gerne,
at der kom en bred folkelig
debat om prioritering inden
for sundhedsområdet, f.eks.
om forebyggelse/sundhedsfremme sat i forhold til
sygdomsbehandling, om visse
indgreb i livets sidste fase
– og om dette her emne: »for
dyre behandlinger«.

Selvfølgelig kan en behandling blive for dyr. Og én af årsagerne er, at der nogle gange
bruges en al for dyr medicin.
Visse læger har mange
forbindelser til for eksempel
medicinalfirmaer, så derfor
kan der af og til være andre
interesser, der spiller ind, når
lægen vælger medicin til en
bestemt behandling. Jeg er
bange for, at læger på grund af
deres bibeskæftigelse, måske
nok ikke altid vælger den bedste og billigste medicin.
Jeg har bedt om en undersøgelse, der viser hvor mange
læger i Region Sjælland, der
har bibeskæftigelse. Det viser
sig, at hver tredje af regionens
læger har bibeskæftigelse i for
eksempel diverse bestyrelser.
Det, føler jeg, er ret meget!
Jeg tror ikke, det er noget
specielt for Region Sjælland,
men at det desværre er det
samme billede over hele
landet. Derfor bør ansvarlige
politikere på Christiansborg
tage initiativ til at få et
landsdækkende overblik over
denne problemstilling.
Jeg tror, at man kan opnå
meget store besparelser på
denne konto, og så bliver der
jo bedre økonomi til også at
klare de meget dyre behandlinger, som der under alle omstændigheder altid vil være.

Ingelise Hansen,
Det Radikale Venstre
I princippet bør ingen behandlinger være for dyre i vort
sundhedsvæsen, men med både
faglige og økonomiske begrænsninger skal der prioriteres.
Når vi i Regionsrådet har
vedtaget et kommende års
budget, bliver der udmeldt en
økonomisk ramme til sygehusene, som udgifterne skal
holdes inden for.
Regionerne må ikke skatteudskrive, derfor er der kun
de samme penge i regionens
samlede økonomiske kredsløb
i søjlen »sundhed«. Lægerne
må sige fra til nye og dyre
behandlinger, hvis der ikke er
plads i egne budgetter. Men
det er også deres pligt at gøre
os politikere opmærksom på
nye og dyre behandlinger.
Trombolyse-behandling er
et godt eksempel. Vi fik at vide
via pressen og vore læger, at
en bestemt, hurtig behandling
kunne begrænse følgevirkningerne af blodpropper, men at
behandlingen var meget dyr.
Efter politiske drøftelser, hvor
dokumentation for virkningen
af behandlingen blev forelagt,
og efter økonomiske konsekvensberegninger har politikerne nu i Region Sjælland
besluttet, at den nye behandling skal indføres i regionen.
Der vil således hele tiden
være behov for politisk at vurdere nye og dyre behandlinger.
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Hun er med i det lille eksklusive selskab, som –
næsten – alle danskere mellem otte og firs er på
fornavn med. Vi ved, hvem hun er, og hvad hun
laver, alene på fornavnet. Ligesom vi gør det med
for eksempel Margrethe, Frederik og Joachim
eller Anja, Dario og Casper.
Selv om hun »kun« har været eksponeret i to
årtier, har hun brændt så stærkt igennem, at vi
ikke behøver efternavnet Baun Danielsen for at
være på omgangshøjde, når der tales om Line
TEKST OG FOTO: GERT ELLEGAARD

Jeg er en

chancerytter
H

VIS NOGEN SIGER, at Line
Baun Danielsen har udstråling på en TV-skærm, skulle de
prøve at møde hende i virkeligheden. Så
kan de tale om udstråling, kan de. Til interviewet med Sundhedsmagasinet kommer hun så direkte fra TV2’s Go’morgen
Danmark, at hun endnu ikke har fået
fjernet TV-sminken. Alligevel har hun en
veloplagthed i situationen, som får én til
at tvivle på, om hun virkelig, som hun siger, er stået op klokken kvart i fem og i
mellemtiden har været vært i en live-udsendelse over to og en halv time!
Og allerede ved spørgsmål nummer
to kommer det første af flere meget smittende latterudbrud:
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– Hvis jeg siger sundhed til dig, hvad siger du så til mig?
– Så siger jeg 600 gram grøntsager
om dagen, rigeligt med vand, masser af
søvn, tyve minutters motion hver dag og
skær ned på ned alkohol- og kaffedrikningen. Jeg kan hele møllen, kan du nok
høre.
– Og dermed fortæller du mig
samtidig, at sådan lever Line Baun
Danielsen?
– Ikke!!
Dér kommer den så, latteren. Spontan og et udtryk for evnen til at kunne
grine ad sig selv og egne svagheder, men
samtidig et signal om, at nærmere forklaring følger.
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– Sundhed er et stort paradoks for
mange mennesker. De fleste af os ved
udmærket, hvordan vi skal leve sundt.
Problemet er at leve op til kravene, for
det er i virkeligheden krav, der stilles til
os. Jeg forsøger at efterleve nogle af dem,
men det er svært, og jeg springer for ofte
over, hvor gærdet er lavest. Det er et
spørgsmål om at prioritere, i tid, i penge
og i alt muligt andet, og det er et skisma,
som mange står i, tror jeg.

Smadderhårdt at komme i gang
Line har en fortid som eliteidrætsudøver med blandt andet 33 kampe på det
danske kvinde-ishockeylandshold og har
dyrket masser af anden idræt, så motionsdelen af sundhedsopskriften burde
vel ligge lige for?
– Desværre nej. Selv om jeg har megen frihed i sammenligning med andre
mennesker, får jeg ikke dyrket den motion, jeg gerne vil. Jeg har for eksempel
ikke dyrket sport siden foråret, men er
dog lige begyndt igen, og det er smadderhårdt at komme i gang igen.

Løbeture og fitnesscenter står på Line’s
motionsmenu, når ikke ishockeyfortidens eftermén i form af slidgigt i skulderen driller.
– Men det går bedre for tiden, og jeg
skal i gang igen nu!

Jobbet giver grønt på bordet
Lidt mere konsekvens er der med hensyn
til det grønne.
– I Go’morgen Danmark har vi kok
i studiet hver tredje dag, og så får man
masser af inspiration til også selv at lave
ny og mere spændende mad. Det er vigtigt
med inspirationen, i hvert fald for mig.
Jeg tænker tit på, at det ville være lettere,
hvis man hver dag automatisk havnede på
en internetportal med tips til maden i aften. Så var vi nok flere, der fik den sunde
og afbalancerede kost, vi skal have.
– Men OK, jeg synes da selv, at jeg i
de uger, hvor jeg oplever kokken i studiet, er rimelig dygtig til at lave både varieret og grøn mad. Til gengæld må jeg også
erkende, at der kan være perioder, hvor
jeg ikke rigtigt gider.

Aparte søvnmønster
Det grønne plus i arbejdsugerne modsvares lidt på søvnfronten, for det er altså
rigtigt, at vækkeuret ringer kl. 04.45, når
Line skal »på«.
– Man får et aparte og i hvert fald
anderledes søvnmønster i en sådan uge.
Det kunne være værre, men det kræver altså, at man går forholdsvis tidligt i
seng. For mit vedkommende senest klokken halv elleve. Kroppen skal have hvile,
ellers går hjernen kold, og det handler
altså ikke bare om velvære, men også om
at kunne levere det, der ventes, når man
er på arbejde.
– Som regel er jeg god nok til at
huske sengetiderne, men det kan altså
kikse, og så er der de gange, hvor man
nok går i seng, men så ikke kan falde
i søvn. Dem kender vi nok alle sammen. Jeg er så heldig, at jeg i den anden ende kan gå hjem fra arbejdet ved
middagstid og så snuppe en »morfar« om eftermiddagen. Bare ikke for
længe, for så kan man ikke sove om
aftenen…
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»...man mister ikke noget i sit liv ved at være en kendt person,
tværtimod får man nogle ting«

Adrenalinchok
Bevidstheden om arbejdet og den professionelle tilgang til jobbet fylder åbenlyst
lige så meget hos Line som ønsket om
det sunde liv.
– Det er et rent adrenalinchok, når vi
laver Go’morgen Danmark. Kameraerne
ruller, og så er det bare derudaf i to og en
halv time. Adrenalinen pumper, og kroppen skal kunne tage, at den bliver udsat
for en stressbelastning, men når det er
sagt, så er det, undskyld udtrykket, faneme også sjovt!
– Føler du samme stress i dag, som
da du begyndte med at lave TV?
– Nej, men adrenalinen stresser
kroppen alligevel. Jeg har langt mere
erfaring og bliver aldrig nervøs på den
dårlige måde. Det sker en gang imellem, at man pludselig kan blive lidt
usikker på et eller andet omkring programmet. Vi laver jo alt mellem himmel
og jord, hvilket gør det til et fantastisk
program, men det betyder også, at man
kan komme ud i noget, man ikke fø-

ler sig helt på hjemmebane i. Sådan er
vilkårene nu en gang med live-fjernsyn. Man bringer sig selv helt ud på
den glatte is, og i langt de fleste tilfælde
viser det sig at holde hele vejen hjem
også.
– Jeg har aldrig haft den der angst
for at træde helt ved siden af, for det er
menneskeligt at fejle, og hvis man holder sig det for øje, når man aldrig ud i
panikfeltet. Så kan man i øvrigt heller
ikke lave det her. Man skal tro på det og
samtidig være ydmyg over for opgaven.
I mit tilfælde hjælper det med til, at jeg
aldrig oplever panikken, men kun suset,
det gode sus!

Ældste kvindelig studievært
Til næste år har Line officielt 20 års jubilæum som studievært, og lige så pludseligt, som tiden siden hendes friske entre
på Sporten på dengang lige så nye TV2
er gået, lige så pludseligt er Line Baun
Danielsen blevet landets ældste kvindelige studievært.

Sådan begynder mange danskere dagen: Morgenmad, avis og Line på TV.

– Ja, ha-ha, jeg er blevet 45 år, og alle
mine jævnaldrende er væk sammen med
dem, der var ældre end mig dengang. De
kvindelige værter i dag er en generation
yngre, og det hænger sammen med TVverdenens jagt på et ungdomsmarked.
For at tiltrække de unge, skal man være
ung på skærmen med dem, så derfor
går TV-stationerne efter yngre værter,
når man lige ser bort fra, at der stadig er
nogle lidt ældre mandlige værter, som
får lov at hænge på længe. Det kan måske lyde sådan, men jeg siger det uden
antydningen af bitterhed. Det er blot en
nøgtern erkendelse af, at sådan er det
bare.
Gennem årene har Line skiftet både
spor og kanaler adskillige gange. Hun
har prøvet det hele fra hard core nyhedsprogrammer til et program som Sporløs,
hvor følelserne får frit løb.
– Og skiftene har været med til at
holde mig i gang. For mig skal det være
sjovt og udfordrende at lave fjernsyn,
det er min drivkraft, og efter jeg har fået
børn, skal det også kunne kombineres
med et almindeligt familieliv. Det har
heldigvis kunnet lade sig gøre gennem de
sidste mange år, også på grund af de karriereskift, jeg har foretaget.

Privat jerntæppe
At Line nævner sine børn, er en lille
undtagelse fra hendes faste princip om
at rulle et jerntæppe ned for privatlivet,
når hun giver et af sine – efterhånden
sjældne – interviews.
– Jeg har det sådan, at jeg gerne vil
holde tilbage med ting fra mit private liv,
også selv om den holdning kan – og har
gjort det – give anledning til problemer.
Ind imellem kan man føle, at man betaler en pris for noget, man måske sagde i
et interview for femten år siden. Prisen
er, at medierne, nogle af dem, så mener,
at de altid har lov at »røre« ved én. Samtidig er der mange, der ser det som et paradoks, at man selv som journalist kan
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sidde og spørge ind til andre menneskers
private tanker og følelser, det gør vi jo
også på Go’morgen Danmark, men det
har jeg ingen problemer med. Det er jo
mit arbejde i den situation.

Gevinsten ved at være kendt
Mens en lidt for nysgerrig presse kan
være bagsiden af det at være kendt, er
der ifølge Line så mange positive oplevelser på den anden side, at vægten klart
tipper den vej.
– Man mister ikke noget i sit liv ved
at være en kendt person, tværtimod får
man nogle ting. Man bliver rig på oplevelser, fordi man møder en masse mennesker, man ellers aldrig ville komme i
kontakt med. Mennesker, som er glade
for det, man laver. Det er en fed og helt
ubetalelig følelse, når nogen kommer
hen til én og fortæller, at ens arbejde giver dem noget. Jeg har netop interviewet
en stressforsker, som sagde, at de lykkeligste mennesker er dem, der hjælper
andre.

– Ikke at jeg på den måde kan siges direkte at hjælpe andre mennesker, men
jeg forstår da godt udsagnet og mærker
lidt af følelsen på min egen krop. Da jeg
lavede Sporløs – og så kan man i øvrigt
mene om det program, hvad man vil –
var der mange dage, hvor jeg kørte hjem
fra arbejdet i en tilstand af ægte lykke,
fordi jeg følte, jeg havde været med til at
gøre nogle mennesker glade.

En karriere »på chancen«
De mange skift i Line’s karriere har
ikke været resultatet af en strømlinet
karriereplan.
– Ha-ha, sådan én har jeg aldrig haft,
selv om jeg nok burde. Jeg er en chancerytter, det er et karaktertræk, jeg bærer med mig. Og jeg er sådan indrettet,
at hvis jeg pludselig møder noget, som
ser spændende ud, så stiger jeg på, hvis
jeg får muligheden. Med undtagelse af
mit allerførste job som receptionist på en
sprogskole har jeg aldrig skrevet en jobansøgning. Jeg er altid blevet tilbudt job-

bene, ofte ved lidt af en tilfældighed, og
så er det altså min natur at tage de chancer, liver giver.
– Ser vi dig så i en helt ny rolle næste år?
– Næppe, for det er faktisk kun andet år, jeg laver Go’morgen Danmark,
og her vil jeg både af professionelle og af
private årsager gerne blive hængende et
stykke tid endnu. Omvendt er jeg da bevidst om, at jeg som følge af min alder
nok ikke skal vente alt for længe, hvis jeg
beslutter mig at ville videre til noget andet. Her og nu kan jeg dog kun komme
i tanker om et eneste andet job, jeg har
lyst til at prøve.
– ????
Gartner! Jeg har altid haft en drøm
om at blive havemand. Nogle bruger en
løbetur på at få renset hjernen, det kan
jeg også, men det er altså også hjernerens for mig at gå rundt i min have og se
kartoflerne gro og hønsene lægge æg. Og
jo, jeg har grønne fingre…
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Nye regler for rejsesygesikringen til
nytår
Fra den 1. januar 2008 træder nye regler i kraft for rejsesygesikring ved rejser til udlandet,som ikke længere dækker på
samme måde. For eksempel får man ikke sin hjemtransport
dækket, hvis man kommer til skade uden for Danmark, og rejsesygesikringen dækker heller ikke udgifter til lægebehandling
uden for EU-lande.
Hvis man ønsker at være dækket på samme måde som hidtil, er det således en god ide at lave en privat forsikring gennem sit forsikringsselskab eller andre selskaber.
Se mere på www.regioner.dk

Kort nyt
Syg efter vandskader?
Dette års sommer som bekendt slået de fleste rekorder, hvad angår mængden af vand.
Mange boliger har fået vandskader, og de kan i værste fald også påvirke beboernes
helbred, for eksempel som følge af fugt- eller skimmelsvamp.
I sådanne situationer er det er vigtigt at få tørret de beskadigede bygningsdele og
indbo hurtigt. Hvis man vil sikre sig, at det er gjort ordentligt, kan man få råd hos sin
kommune eller på Statens Byggeforsknings Instituts hjemmeside www.sbi.dk.
Og mærker man problemer med helbredet, gælder det som altid om at kontakte
egen læge.

Rekordsommer for sundhed.dk
Danskerne har i sommer
brugt internetportalen
sundhed.dk som aldrig før
i sommerperioden. Med omkring en million unikke brugere
fra maj til august ligger besøgstallet på cirka det dobbelte af de foregående år.
Muligheden for at sammenligne tandlægernes priser via sundhed.dk var et af de
nye hits på portalen, men også organdonation var
et emne, som mange klikkede sig ind på. Både tandlægepriser og organdonation fik megen medieomtale i sommer, og det
var med til at øge antallet af besøgende på sundhed.dk, den direkte adgang til sundhedsvæsenet.
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Danskerne vælger det danske sundhedsvæsen

Kort nyt

En ny opgørelse fra Sundhedsstyrelsen viser, at kun få
danskere benytter sig af muligheden for at blive behandlet på et udenlandsk sygehus.
I perioden fra 2002-2006 er der sket et fald fra 389
til 308 patienter, der er behandlet på et udenlandsk sygehus, betalt af bopælsamter/regioner.
De fleste behandlinger i udlandet er ambulante og gives til patienter med brystkræft. Det drejer sig især om
strålebehandling. I 2006 blev 246 danske patienter strålebehandlet for kræft i udlandet.Til sammenligning er der
i Danmark hvert år 180.000 strålebehandlinger for kræft
på offentlige danske sygehuse.

Danmarks mest tilfredse
patienter
De psykiatriske patienter i Region Sjælland er
landets mest tilfredse, når det drejer sig om
den behandling og information, de får under en
indlæggelse.
Det fremgår af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, som også har omfattet de
psykiatriske funktioner i Roskilde, Næstved og
Vordingborg.
For eksempel er 71 procent af patienterne i
Roskilde i høj grad tilfredse med den indflydelse,
de selv havde på behandlingen, mod et landsgennemsnit på 39 procent. Og 68 procent mener, at
de i høj grad har fået den behandling, de havde
brug for. Her er landsgennemsnittet 49 procent.
Dertil kommer, at henholdsvis 14 og 29 procent udtrykte tilfredshed i nogen grad for begge
spørgsmål.

Sundhed for 13,6 milliarder kroner
Region Sjælland færdigbehandlede først sit budget for 2008 efter Sundhedsmagasinets
deadline, men da Regionsrådet havde budgettet til førstebehandling, blev der sat 13,6 mia.
kr. af til sygehuse og sundhed ud af et samlet budget 2008 på 14,6 mia. kr.
De 41 medlemmer af rådet var enige om budgetoplægget, som derefter gik videre til andenbehandling. Den milliard i budgettet, som ikke går til sundhed, fordeles med 568 mio.
kr. til socialområdet og 436 mio. kr. til regional udvikling.
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Børneafdelingen
B
TEKST: KIRSTEN CENIUS

FOTO: KIRSTEN LUNDGREN BECK

Der var engang…
… en pige på ni år, som hed Signe. Hun
skulle have skåret et lille stykke hud af
sin arm. Lægen havde brug for at undersøge det lille stykke hud.
Signe sad på børneafdelingens ambulatorium og ventede på, at det blev
hendes tur.
Hun havde allerede fået et plaster,
som bedøvede huden, så hun ikke ville
kunne mærke, når lægen skar hende i
armen.
Klovnen Karla kom forbi, netop da
sygeplejersken kaldte på Signe.
Signe kendte godt Karla, så hun fortalte hende, at hun skulle skæres i armen, og at hun var bange!
Karla var ikke bange. Hun ville godt
gå med Signe.
Lægen og sygeplejersken syntes, at
det var en god ide.
Signe kom op på briksen. Karla kunne desværre ikke være der, selvom hun
gerne ville. Hun måtte stå ved siden af.
Signe skulle have plastret af. Det
nev! Karla og Signe pustede. Det hjalp.
Huden var helt bedøvet. Signe kunne intet mærke, når lægen trykkede på
stedet, hvor hun skulle skæres.

Lægen tog sin lille, skarpe kniv. Ups! Det
så voldsomt ud. Signe blev bange og begyndte at græde.
Karla syntes også, at det så lidt farligt
ud. Lægen og sygeplejersken trøstede og
sagde, at Signe jo ingenting kunne mærke, når hun var bedøvet. Men Signe var
bange alligevel og ville ikke skæres.
Så spurgte Karla, om Signe kendte et
rigtig frækt ord. Det aller-frækkeste hun
kendte.
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»Hvad?«, sagde Signe og holdt op med
at græde og kiggede forundret på Karla.
Karla kendte selv et rigtigt frækt ord,
det var »Pølselort«. Signe lo og sagde tøvende »Tissemand«. Karla spurgte lægen, om han også kendte et frækt ord.
Det gjorde han. Det var »Skiderik«.
Nu forklarede Karla lægen, at han
skulle tælle til tre og sige »NU!«, og så
skulle de hver sige deres frække ord i kor
Det gjorde de. De råbte meget højt.
Og bagefter lo de alle sammen.
Signe havde slet ikke mærket, at lægen havde skåret et lille stykke hud af
hendes arm.

Tegnet af Sofie Amalie
Gudsø fra Haslev

Løsning: Se side 58
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VIDSTE DU
… at når du kan mærke, at
du skal på toilettet og lave
pølser, skal du gøre det med det
samme, altså så hurtigt, du kan
komme hen til et toilet.
Så får du nemlig ikke forstoppelse. JUHU!
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Hvornår har du sidst
Jesper Idziak, Herfølge,
medhjælpende ægtefælle,
32 år:
- Orv, det er godt nok længe
siden, mindst 4-5 måneder. Jeg
er selvstændig, og så har man da
ikke tid til at være syg…

Bodil Jensen, Fakse,
pensionist, 71 år

Diana Pagaard, Sorø,
dagplejemor, 26 år

– Ha, ha, det kan jeg såmænd
dårligt huske, for jeg har det
heldigvis godt og fejler, så vidt jeg
ved, ikke noget. Det er i hvert fald
lang tid siden, ligesom det også er
længe siden, jeg var på sygehuset,
elleve år, for at være helt præcis.
Og det var kun en lille ting med
noget gigt.

– For fjorten dage
siden måtte jeg
en tur til lægen,
fordi jeg havde
løftet forkert og
fik et skred i ryggen. Så fik jeg noget
smertestillende medicin,
og siden er det gået i sig
selv igen.

– Ha, ha, det kan jeg
såmænd dårligt huske, for
jeg har det heldigvis godt og
fejler, så vidt jeg ved, ikke
noget.
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været hos lægen?
Anna Nielsen, Tårs,
pensionist, 81 år

Birte Andersen, Stenlille,
rengøringsassistent, 47 år:

Jan Skødt Jensen, Hundige,
pensionssøgende, 49 år:

– Sidste år var jeg hos lægen for
at få fornyet mit kørekort, og det
skal jeg så igen til næste år. Ellers
er det længe siden. Jeg er heldigvis rask og rørig stadigvæk, hvis
man lige ser bort fra mit stemmebånd, som jeg blev opereret på for
30 år siden. Det skal tjekkes en
gang imellem på sygehuset, men
det har da fungeret nogenlunde
udmærket i al den tid.

- Det sker ikke ret tit, og lige nu
kan jeg faktisk slet ikke huske,
hvornår det sidst var? Jo, det var
måske sidste år, hvor jeg havde
noget bøvl med albuerne.

- I torsdags i sidste uge. Jeg skulle
have en recept. Jeg bruger jævnligt regionens sundhedssystem,
men mest min egen læge. Vi har
et godt samarbejde, synes jeg.
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Blodprop i hjertet rammer hvert år 12.000 danskere. En tredjedel dør i løbet af det første døgn.
Derfor er optimal behandling af denne lidelse et af
de seks fokusområder i Operation Life.

Øget fokus på blodprop i hjertet
TEKST ANITA LYKKE
FOTO: ANITA LYKKE OG ISTOCK

Camilla Larsen og resten af kollegerne på de
hjertemedicinske sengeafsnit har sat behandlingen
af patienter med blodprop i hjertet i system

T

I kaffestuen kan
personalet følge
udviklingen i deres egen
lokale Operation Lifeindsats via plakater,
skemaer og holdere.
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avlemødet er i gang på det hjertemedicinske sengeafsnit på
sygehuset i Holbæk. Læger og sygeplejersker sidder klar til at koordinere,
hvad der skal ske med dagens patienter.
De, som er indlagt på afsnittet med
en blodprop i hjertet, har allerede i ambulancen fået taget et elektrokardiogram
– et EKG, som via en telemedicinsk forbindelse med det samme er vurderet af
en hjertelæge.
Hjertelægen sørger for, at patienterne modtages på det rette sygehus.
– Patienter med »stor blodprop«, altså
total tilstopning af en af hjertets kranspulsårer, køres inden for 120 minutter til Rigshospitalet, hvor de får en ballonudvidelse
eller en bypassoperation. Til os køres de
patienter, som skal behandles medicinsk
for en mindre blodprop i hjertet, forklarer
afdelingssygeplejerske Birgitte Sjøberg.

Operation Life
EKG’et er første trin på vejen til at sikre
hjertepatienten den bedste behandling
og de bedste chancer for overlevelse.
Region Sjællands sygehuse har taget
hånd om hjertepatienterne på denne vis
gennem flere år. For dels er proceduren
standard i hele Danmark, og dels viser
talrige udenlandske undersøgelser, at
netop sådan skal det være for at virke,
oplyser Birgitte Sjøberg.
Det kommende års tid sættes der
endnu mere trumf på at nedsætte dødeligheden efter en blodprop i hjertet. I
denne periode vil indsatsen være en del
af den landsdækkende kampagne for
kvalitet og patientsikkerhed – Operation Life.
Når perioden er gået, vil ikke bare
hjerteafsnittet i Holbæk, men alle danske hjerteafsnit forhåbentligt have do-
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3000 ekstra liv – det er, hvad sygeplejerske Camilla Larsen
fra Holbæk Sygehus skal redde indtil midt i oktober 2008.
Hun er imidlertid ikke alene om præstationen. Alle danske
sygehuse bidrager nemlig til Operation Life, som er en
landsdækkende kampagne for kvalitet og patientsikkerhed.
Trygfonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed står
bag Operation Life, der har fokus på seks områder:
1. Forebyggelse af hjertestop
2. Forebyggelse af fejl i medicineringen
3. Optimal behandling af patienter i respirator
4. Optimal behandling af patienter med blodprop i hjertet
5. Forebyggelse af infektioner hos patienter med kateter i
blodbanen
6. Optimal behandling af patienter med blodforgiftning

Operation Life har til formål at støtte sygehusenes og personalets arbejde med at sikre patienterne den bedste behandling og pleje inden for
de seks indsatsområder. Der er ikke tale om at
indføre nye behandlingsformer, men om at sikre,
at alle patienter får den behandling, man ved er
bedst - og derved forebygge dødsfald.
Operation Lifes form og indhold er inspireret
af lignende kampagner gennemført i USA, Canada og Storbritannien, hvor man har opnået bemærkelsesværdige resultater.
Læs mere på www.operationlife.dk.

3000
3000 ekstra liv

kumentation for, at den samlede pakke
virker.

Medicin og motivering
Sygeplejerske Camilla Larsen forbereder sig på at præsentere sin del af
patienterne på dagens tavlemøde. Hun
forklarer, at den faste pakke også er
behandling med medicin, der blandt
andet virker blodfortyndende og aflaster
hjertet.
– Men medicinering er ikke alt. Vi
skal også motivere patienter, der er rygere, til at kvitte tobakken. Vi fortæller
dem, hvorfor det er bedre for dem ikke at
ryge, og vi henviser til rygestopinstruktør, siger hun.
På tavlen er de indlagte patienter
skrevet op med alder, navn, diagnose etc.
Og hver patient er knyttet til en bestemt
sygeplejerske. Også det sikrer sammen-

hæng og kvalitet i indlæggelsesforløbet.
Tavlemødet skrider frem. Patienterne
diskuteres, mens døre går op og i, telefoner ringer, og monitorerne på væggen
ud mod gangen viser hver enkelt patients
hjerterytme og blodtryk.
Camilla Larsen gennemgår »sine«
seks patienter for de andre sygeplejersker og læger. Bagefter går hun stuegang
sammen med en af lægerne. Og hun
krydser af i et særligt skema i sygeplejejournalen, efterhånden som den enkelte
patient har fået alle dele af pakken. Siden hen sørger en kvalitetskoordinator
på sygehuset for, at data tastes ind, så
der bidrages til den landsdækkende Operation Life-database.
Den ekstra procedure generer ikke:
– Det er rimeligt hurtigt klaret, erklærer Camilla Larsen med et smil på vej
ind til den første af dagens patienter.

Sygeplejerske Camilla
Larsen i samtale med
en af de seks indlagte
hjertepatienter, som
hun denne dag er
kontaktsygeplejerske for.
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Ny forskning kan gavne patienter med

ondt i maven

Irritabel tyktarm er en lidelse, som rammer hver syvende eller
ottende danske kvinde i 20-50 års alderen. Sygdommen er
hyppigere hos kvinder end hos mænd. Køge Sygehus sætter et nyt
forskningsprojekt i gang for at få større viden om sygdommen
TEKST: ANNETTE WESTPHAL, FOTO: KURT JOHANSEN, TEGNING: KRESTEN IVAR
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Professor Peter Bytzer vil finde svar på nogle
af de mange gåder ved irritabel tyktarm.

S

MERTER I DEN nederste del
af maven og problemer med
afføringen er symptomer på irritabel tyktarm. Det kan for eksempel
være diarré eller forstoppelse, eller begge dele, og nogle patienter får oppustet
mave.
– Det påvirker livskvaliteten hos rigtigt mange mennesker og giver mange
sygedage. Der kan være gode og dårlige perioder, og nogle slås med det i
flere år, før de går til deres egen læge,
forklarer Peter Bytzer, der er professor i
mave-tarmsygdomme.
Patienten bliver ofte henvist til sygehuset, hvis lægen er urolig for at have
overset noget.
På sygehuset kan lægerne undersøge
patienten for at stille diagnosen og udelukke, at der er tale om kræft eller andre
sygdomme.
– Der findes ingen mirakelkur mod
irritabel tyktarm. Det gode budskab er,
at det går over med tiden. Patienterne er
typisk i alderen 20-50, siger professor
Peter Bytzer.
Han vil gerne samarbejde med de
praktiserende læger om forskningsprojektet, som vil kræve, at mange hundrede
patienter medvirker for at få så god en
dokumentation som muligt.
– Der er tale om en bred vifte af sygdomme, der går under betegnelsen »irritabel tyktarm«. Nogle patienter kan
måske få hjælp af ny medicin, og der er
måske noget andet, der kan hjælpe andre
patienter. Der vil ikke være ét middel,

som kan virke på alle, siger professor Peter Bytzer.

Lægerne mangler svar
Hvis en person er meget ked af det eller
bekymret på grund af for eksempel en
fyring eller skilsmisse, kan det udløse
irritabel tyktarm, eller gøre sygdommen
værre. Stress i sig selv giver ikke mavesår
eller irritabel tyktarm, men patienten
kan blive stresset af hele tiden at have
ondt i maven, og det kan forværre symptomerne. Hos nogle kan en salmonellainfektion udløse irritabel tyktarm, som
om maven ikke kan komme i orden efter
infektionen.
Men ellers kender lægerne ikke årsagerne til irritabel tyktarm.
– Det kan være en belastning for patienten, at der ikke er nogen forklaring.
Omgivelserne mangler måske forståelse,
og nogle vil sige: Tag dig sammen, der
er jo ikke noget galt! Men det er lægernes problem. Vi er ikke dygtige nok. Der
er ingen tvivl om, at der er en sammenhæng, vi ikke har opdaget, siger professor Peter Bytzer, der meget gerne vil
være med til at finde svar på nogle af de
mange gåder ved denne lidelse.
Derfor er har han søgt forskellige
fonde om midler til at gennemføre forskningsprojektet. Læge, klinisk assistent
Anne Line Engsbro er netop ansat til at
stå for projektet de næste tre år. 
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Opstoppernæser og sæbebobler
Verden over får for tidligt fødte børn hjælp til at
trække vejret selv. Den mest udbredte metode
til et godt og stabilt åndedræt er udviklet på
Børneafdelingen i Holbæk
TEKST OG FOTO: ANITA LYKKE

D
Da Majbritt Andersens lille
Maria kom til verden i foråret
2007, var hun blot 1031 gram
tung og behøvede hjælp til
at trække vejret. Det fik hun

ET ER EN efterhånden flere år
gammel sandhed, at for tidligt
fødte børn har bedst af at trække vejret selv – og at respirator så vidt
muligt skal undgås. Metoden til at sikre
børnene den bedste modning af lungekapaciteten er udviklet af børnelæge
Henrik Verder. Den nyder i dag international anerkendelse og finpudses til
stadighed.
– Det afgørende, når et barn fødes, er
at stabilisere dets vejrtræning. De fleste
for tidligt fødte er velskabte og har muligheden for at få et godt liv, hvis vi hjælper dem rigtigt, siger Henrik Verder.

med den lille gennemsigtige
anordning på næsen –

Trylleri

blandt fagfolk kaldet CPAP.

På neonatalafsnittet er små midlertidige
opstoppernæser det ydre tegn på, at børnene får hjælp til selv at få de umodne
lunger klar til livet udenfor. En lille gennemsigtig anordning på næsen er med til

Anordningen får børnene til at
ånde ud under øget modstand
og stimulerer på den vis
vejrtrækningen.
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at stabilisere vejrtrækningen med et kontinuerligt positivt luftvejstryk, der medfører, at børnene ånder ud under øget
modstand. Og der suppleres med det
stof, de har for lidt af i lungerne.
Stoffet, der er så vigtigt for en god
lungefunktion, hedder »Surfactant«. Det
holder lungerne åbne. Eller rettere – det
får de små afsnit, som lungerne er delt
op i, til at svæve. Lidt som sæbebobler lyder den poetiske forklaring fra Henrik
Verder.
Mere end 650.000 børn har i dag fået
behandlingen med godt resultat. Henrik
Verder går så langt som til at kalde den
»rent trylleri«, da han viser Sundhedsmagasinets udsendte billeder af et lille
barns lunger – tre timer før og tre timer
efter, at en behandling er indledt.
– Og trækker et barn ikke vejret ordentligt på denne måde, kan vi supplere med respirator. Det har vist sig,
at det er bedre for børnene selv at arbejde med lungerne før en eventuel
respiratorbehandling.
– Undersøgelser viser, at børnenes
chancer for at overleve uden mén er blevet betydeligt bedre med vores metode,
påpeger han.
Og nu arbejder han sammen med andre børnelæger på at give de for tidligt
fødte endnu bedre betingelser.
– I det nye studie finder vi på forhånd børn, der kan blive dårlige. Det
gør vi via børnenes mavevæske, hvor
der, som i lungerne, er surfactantbomber. Dem tæller vi. Er der for få, har barnet sandsynligvis umodne lunger og skal
behandles.
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Børnelægen, der blev professor
Henrik Verder blev den 1. september 2007 udnævnt til klinisk professor i
pædiatri med fokus på neonatalogi. Professoratet er tilknyttet Københavns
Universitet, og han er med udnævnelsen den anden danske kliniske professor med neonatalogi som hovedområde.
Ud over at være ekspert i neonatalogi er Henrik Verder bredt uddannet
inden for pædiatri – et speciale med naturlig fokus på hele barnet og på at
inddrage far, mor og hele familiesituationen.
– Der ligger store lægelige udfordringer og store glæder i faget. Det er
dybt tragisk, når børn er alvorligt syge, men i langt de fleste tilfælde kan vi
helbrede, lyder meldingen fra Henrik Verder, der selv er far til fire – og bedstefar til seks børnebørn.
Han har gennem 11 år været klinisk lektor ved Københavns Universitet
og har i løbet af sine år som læge blandt andet haft virke på Gentofte Hospital, Glostrup Hospital og på Rigshospitalet.
Henrik Verder har desuden forskningssamarbejde med kolleger i ind- og
udland – blandt andet med kolleger på Fudan University i Shanghai. Han
var foredragsholder på den første internationale medicinske og pædiatriske
kongres i det »nyåbnede« Kina i 1998.
Ud over forskningen og det daglige arbejde på Børneafdelingen i Holbæk,
har Henrik Verder i Red Barnets regi gjort en stor indsats for rumænske
børn. Som næstformand i Red Barnet var han med til at lede flere projekter
for de svageste rumænske børn.

Lungemodning med stor betydning
RDS (Respiratory Distress Syndrome) – eller på godt dansk »umodne lunger« er den hyppigste årsag til død blandt for tidligt fødte børn.
Metoden til at fremme modningen kaldes i dag »Den skandinaviske metode« og bruges på de fleste børneafdelinger.
Udover, at metoden er god for udviklingen af selve lungefunktionen, medfører den, at børnene er aktive og vågne. Det giver bedre mor-barn-kontakt –
og betyder, at de små kommer tidligere i gang med at spise selv. Alt sammen
faktorer, som er særdeles vigtige for trivsel og livskvalitet.
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Sygehuse

Skadestuer og
skadeklinikker

Sygehus Vest

Sygehus Syd

Fælledvej 1
4200 Slagelse
Tlf. 58 55 90 09

Herlufsvænge 14A
4700 Næstved
Tlf. 56 51 20 00

Holbæk Sygehus

Næstved Sygehus

På Region Sjællands tretten skadestuer og skadeklinikker kan du få behandlet skader, som du har fået
inden for det seneste døgn. Halvdelen har åbent fra
klokken 8 til 22 og er bemandet med specialuddannede sygeplejersker. Den anden halvdel har åbent
hele døgnet og har også læger tilknyttet.

Smedelundsgade 60
4300 Holbæk
Tlf. 59 48 40 00

Ringstedgade 61
4700 Næstved
Tlf. 56 51 20 00

Åbent hele døgnet

Kalundborg Sygehus

Nykøbing F. Sygehus

Nørre Allé 27
4400 Kalundborg
Tlf. 59 57 10 01

Fjordvej 15
4800 Nykøbing F
Tlf. 56 51 60 00

Korsør Sygehus

Nakskov Sygehus

Quistgårdsvej 2
4220 Korsør
Tlf. 58 30 75 00

Hoskiærsvej 17
4900 Nakskov
Tlf. 56 51 70 00

Nykøbing Sjælland Sygehus

Fakse Sygehus

Sygehusvej 5
4500 Nykøbing Sj.
Tlf. 59 98 38 00

Præstøvej 78
4640 Fakse
Tlf. 56 51 85 00

Ringsted Sygehus
Bøllingsvej 30
4100 Ringsted
Tlf. 54 67 20 00

Sygehus Øst
Køgevej 7-13
4000 Roskilde
Tlf. 46 32 32 00

Slagelse Sygehus
Ingemannsvej 18
4200 Slagelse
Tlf. 58 55 90 00

Roskilde Sygehus
Køgevej 7-13
4000 Roskilde
Tlf. 46 32 32 00

Køge Sygehus

Nykøbing Falster Sygehus
Fjordvej 15
4800 Nyk. F.
Tlf. 56 51 53 60
Næstved Sygehus
Ringstedgade 61
4700 Næstved
Tlf. 56 51 36 02
Køge Sygehus
Lykkebækvej 1
4600 Køge
Tlf. 47 32 34 20
Roskilde Sygehus
Køgevej 7-13
4000 Roskilde
Tlf. 47 32 34 00
Holbæk Sygehus
Smedelundsgade 60
4300 Holbæk
Tlf. 59 48 44 75
Slagelse Sygehus
Ingemannsvej 18
4200 Slagelse
Tlf. 58 55 97 62

Lykkebækvej 1
4600 Køge
Tlf. 56 63 15 00
De to psykiatriske skadestuer i Roskilde og
Vordingborg har døgnåbent, hvis du har brug for
akut psykiatrisk hjælp.

Psykiatrien
Nørregade 54
4100 Ringsted
Tlf. 54 67 24 00
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Lægevagt

Åbent kl. 8 – 22
Nakskov Sygehus
Hoskiærsvej 17
4900 Nakskov
Tlf. 56 51 72 79
Vordingborg Sundhedscenter
Sankelmarksvej 10
4760 Vordingborg
Tlf. 55 36 18 14

Lægevagten er en nødhjælp og yder kun nødvendig og akut behandling, der ikke kan
vente, til din egen læge har åbent.
Din første kontakt med lægevagten er altid telefonisk. Husk at have dit sygesikringskort med personnummer (CPR) ved hånden, når du ringer til lægevagten. I telefonen kan du eventuelt aftale et møde
hos lægevagten eller i særlige tilfælde
et besøg hjemme hos dig selv. Man kan
aldrig møde op hos lægevagten uden
først at have aftalt tid i telefonen.
Lægevagtens telefoner er åbne fra
kl. 16 til 8 næste morgen, i weekender
og på helligdage.
I Region Sjælland er der tre numre
til lægevagten

Stege Sundhedscenter
Langgade 57
4780 Stege
Tlf. 55 86 04 56
Fakse Sygehus
Præstøvej 78
4640 Fakse
Tlf. 56 51 87 02

Tlf. 70 22 50 55
i områderne ved:
Fakse
Fakse Sygehus

Ringsted Sygehus
Bøllingsvej 30
4100 Ringsted
Tlf. 54 67 23 06

Tlf. 70 42 44 00
i områderne ved:
Holbæk
Holbæk Sygehus

Nakskov
Nakskov Sygehus

Kalundborg
Kalundborg Sygehus

Næstved
Kalundborg Sygehus
Nørre Allé 27
4400 Kalundborg
Tlf. 59 57 11 94

Næstved Sygehus

Sundhedscenter Odsherred
Sygehusvej 5
4500 Nykøbing Sj.
Tlf. 59 98 38 01

Vordingborg

Nykøbing Sj.
Nykøbing Sj. Sygehus

Nykøbing F.
Nykøbing F. Sygehus

Ringsted
Ringsted Sygehus

Sankelmarksvej 10
4760 Vordingborg

Tlf. 43 69 60 60
i områderne ved:
Psykiatriske skadestuer

Slagelse
Slagelse Sygehus

Ved alvorlige og livstruende situationer
skal du ringe til alarmcentralen på 112.

Greve
Roskilde
Smedegade 10-16
4000 Roskilde
Tlf. 47 32 77 41

Frydenhøj Alle 73
2670 Greve

Køge
Køge Sygehus

Vordingborg
Færgegårdsvej 15
4760 Vordingborg
Tlf. 55 35 12 10

Roskilde
Roskilde Sygehus
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Tidligere udgaver
SUNDH
Det er skønt at bo på landet

ED smaga

SOMM

Skuespilleren Bjarne Henriksen
trives i landsbymiljø på
Midtsjælland, hvor han
lader op til den krævende
rolle i »Forbrydelsen« som
yttemanden Theis Birk Larsen.
Stort interview side 32-35

• TEMA: Sygehuset, en arbejdsplads i Danmark
• Bag TV-serien »Forbrydelsen«

Sundhedsmagasinet Forår 2007:
● Tema »Sygehuset, en arbejdsplads i Danmark«
● Interview med skuespiller Bjarne Henriksen
● Bag TV-serien »Forbrydelsen«
● Isdronningen fra Næstved Sygehus
● Professor »Ondt i maven«

sinet
ER 2007

• Fotokonkurrence
• Isdronningen fra Næstved Sygehus

Forside_SM_1-07.indd 1
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• EKSTRA
:
Stort tem
a om bør
n
• Supers
canner
• Ghita Nør
by

Sundhedsmagasinet Sommer 2007:
● Tema om børn
● Interview med Michael Maze – verdensstjerne fra Faxe
● Superscanner
● Ghita Nørby
● Donorblod fra arm til arm

Michael Ma

Verdensstj

erne fra

ze

Faxe
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Få tidligere udgaver af Sundhedsmagasinet gratis
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SUNDHED magasinet
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Det er skønt at bo på landet
Skuespilleren Bjarne Henriksen
trives i landsbymiljø på
Midtsjælland, hvor han
lader op til den krævende
rolle i »Forbrydelsen« som
yttemanden Theis Birk Larsen.
Stort interview side 32-35

• TEMA: Sygehuset, en arbejdsplads i Danmark

SUNDHED magasinet

Jeg ønsker
Sundhedsmagasinet
forår 2007 tilsendt

FORÅR 2007

• Bag TV-serien »Forbrydelsen«

✂

• Fotokonkurrence

Jeg ønsker
Sundhedsmagasinet
sommer 2007 tilsendt

SOMMER 2007

Michael Maze
Verdensstjerne fra Faxe
• EKSTRA:
Stort tema om børn

• Isdronningen fra Næstved Sygehus

• Superscanner
• Ghita Nørby
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Navn

______________________________________________________________________

Vej

______________________________________________________________________

Postnr. og by ______________________________________________________________________

Svarkuponen udfyldes med blokbogstaver og sendes i en kuvert til Region Sjælland, Alléen 15, 4180 Sorø.
Mærk kuverten »Sundhedsmagasinet«

✂

Svarkupon til Kryds & Tværs

✂

✂

Blandt rigtige svar trækkes lod
om 3 gavekort á 300 kr.

Kodeordet:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Navn

______________________________________________________________________

Vej

______________________________________________________________________

Postnr. og by ______________________________________________________________________
Svarkuponen udfyldes med blokbogstaver og sendes i en kuvert senest 1.12. til Region Sjælland, Alléen 15, 4180 Sorø.
Mærk kuverten »Kryds & tværs«

Kryds & Tværs-vindere fra Sundhedsmagasinet Sommer 2007:
Helle Sørensen, Viby Sjælland.
Bente Stuhr Andersen, Næstved.
Jytte Jensen, Roskilde
Kodeordet var Sundhedsmagasinet
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Sudokuløsning fra side 46

Læsernes bedste

sundhedstip
dh d i

Hvidløg, hvidløg og atter hvidløg
Inge og Mogens Hansen fra Greve er et
ægtepar på 66 og 72 år, som gennem de
sidste ti år har spist hvidløg hver dag.
Det styrker immunforsvaret, skriver de
og tilføjer, at de ikke har været plaget af
forkølelse eller influenza i mange år.
»Hvis nogle skulle være bange for
lugten af hvidløg, så prøv at smide et helt
hvidløg i gryden med kartoflerne. Efter
kogning kan feddene let presses ud, moses og eventuelt smøres på en god bøf
eller hakkebøf. Det smager himmelsk«,
skriver parret, der også spiser hvidløgene rå i salater og i øvrigt mener at have
hørt, at efter lang tids permanent brug
lugter man ikke mere af hvidløg!

I sidste udgave af Sundhedsmagasinet efterlyste vi et
godt tip til sundheden fra vores læsere – med udsigt
til et gavekort til Matas på 300 kr. for de bedste.
Fire af vores læsere kan fra nu af kalde sig »bedste
sundhedstipper« på grund af disse ideer:
Bedre indeklima med sidegevinst
J. Andersen fra Køge har et lille kartoffelkogningstip, som gavner indeklimaet og
har en sidegevinst i form af sparede kroner og øre!
»Kog kartoflerne nogle minutter, sluk for pladen og lad dem stå i 35 minutter.
Så er de færdige og lige så gode som på den almindelige måde«, lyder rådet. Man
skal lige huske at skære de store kartofler over en eller to gange.
Effekten er besparelse på el-regningen samt mindre
em fra gryden og derved bedre indeklima.

Et glas koldt vand

Skyller håret før sovetid

Alle vindere har fået
direkte besked samt
gavekort.

FOTO: GERT ELLEGAARD

Joan Pia Åberg fra Ringsted garderer sig mod natligt nyseri i pollensæsonen ved at skylle håret
grundigt, før hun lægger sig
til at sove.
»På den måde undgår
jeg at tage pollen med i
seng«.
Et godt lille tip til
pollenallergikere.

»Mit bedste sundhedstip er et stort glas
koldt vand før morgenmaden«, skriver
Mai Helene Lykke fra København, som
også sværger til groft brød, pasta, frisk
frugt, grøntsager og et aktivt liv med
masser af frisk luft.
Tjah, sundere kan det vel næsten ikke
blive.
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»Find dig en gynækolog. Bed din
egen læge om en henvisning en gang
om året og lad være med at vente på,
at canceren finder dig. Sådan lyder
opfordringen fra Paula Larrain, der
dette efterår er ambassadør for en
kampagne mod underlivskræft.«

AF PAULA LARRAIN
FOTO: GERT ELLEGAARD

»Strik for din syge moster«

Y

VONNE VAR 42, da hendes æggestokkræft blev opdaget. Helt tilfældigt, da
hun blev mor til et par sunde og raske
tvillinger, og nu måtte hun oven i den glædelige begivenhed forholde sig til at være offer
for en af de mest dødelige kræftformer.
Canceren havde udviklet sig i hendes indre over Gud ved hvor mange år, men først da
hun blev åbnet ved et kejsersnit, viste den sig
med al sin grimhed.
To ud af tre kvinder dør inden fem år efter, de har fået stillet diagnosen æggestokkræft. To ud af tre! Selv om denne kræftform
ikke er lige så hyppig som eksempelvis brystkræft, så er der immervæk 600 kvinder, der
hvert år får diagnosen. Og dermed er der altså
400 kvinder – mødre, mostre, søstre, der ikke
står til at redde.
Det er mange kvinder, og det er 400 liv,
der muligvis kan reddes, hvis sygdommen bliver opdaget i et tidligt stadium. Det væmmelige ved æggestokkræft er nemlig, at den ikke
præsenterer sig med nævneværdige symptomer, før den har spredt sig rundt i bughulen og dermed gjort behandlingen svær og
krævende.
Nu i begyndelsen af september sætter patientforeningen KIU – Kræft I Underlivet
– fokus på deres arbejde og den sygdom, som
de har eller har været igennem. Jeg har sagt
ja til at være ambassadør for kampagnen, og
det har jeg af flere årsager. Først og fremmest
er jeg fuld af beundring over, at disse kvinder,
midt i deres kamp for livet og mod canceren,
finder styrke til at stable en kampagne på benene med et så genialt slogan som »Strik for
din syge moster«. Den sætning rummer så
meget humor, håb og livskraft, at jeg ganske
enkelt ikke kunne sige nej.

Klumme.indd 60

For det andet er jeg overbevist om, at jeg her
kan gøre en forskel. Ligesom æggestokkræften udvikler sig i det skjulte, så er der generelt ikke megen fokus på sygdommen på
trods af, at vi i Danmark har verdensrekord
i hyppighed, og at dødeligheden stadig er så
høj. Det vil jeg i den kommende tid råbe ud
over landet så højt, jeg kan.
Og jeg vil hermed give en idé til, hvordan
vi i fællesskab bekæmper ikke bare æggestokkræften, men også livmoderhalskræft og
livmoderhulekræft:
Skaf dig en god gynækolog. Bed din egen
læge om en henvisning en gang om året og
lad være med at vente på, at canceren finder dig. I disse tider, hvor sundhedsvæsenet
tæller på knapper, og alle kostbare undersøgelser skal vendes og drejes i en cost-benefit
analyse, er det måske ikke populært at bede
de praktiserende læger om at være mere
rundhåndede med henvisningerne. Men det
er de nødt til at være. Jeg kan personligt ikke
tage mig af, at der kan opstå konkurrence
om, hvem der foretager kontroller og sikrer
patientens sundhed. Jeg kræver at komme
til en gynækolog en gang om året for at få
tjekket, om alt er i orden – bestemt ikke af
manglende tillid til min praktiserende læge,
men gynækologen har netop specialviden og
det udstyr, der skal til for at finde uregelmæssigheder, inden det er for sent.
Alle kvinder ved godt, at sådan et »undervogns-eftersyn« ikke just er behageligt,
men de fem minutters ubehag vil jeg gerne
ofre for at sikre mig, at mit underliv fungerer, som det skal. Og det vil jeg opfordre alle
til at gøre. Ubehaget er intet imod, hvad der
venter, når først det er for sent.
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