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Rasmus Harboe, 1868-1952, billedhugger
Glæden ved genvundet helbred og Kærligheden mod de syge.
Figurrelieffer i granit
Udført 1907-13 og opstillingsår 1913. 1950 blev reliefferne fornyet.
Giver: Københavns Kommune i anledning af åbningen af Bispebjerg hospital
Litteratur: http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_monumenter/index.asp?lang=dk&mode=detalje&id=199

Jens Jacob Bregnø, 1877-1946, billedhugger
Den humane sygepleje, i bronze og bornholmsk granit
Opstillingsår 1941.
Litteratur: http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_monumenter/index.asp?lang=dk&mode=detalje&id=189

Eigil Westergaard, f. 1928, billed- og stenhugger
Tukak maskespil, Figurrelief i granit
Udført og opstillingsår 1988
Giver: Ny Carlsbergfondet i anledning af hospitalets 75 års jubilæum 1988

Litteratur: http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_monumenter/index.asp?lang=dk&mode=detalje&id=324

Hanne Varming, f. 1939, billehugger
Kone på kasse i bronze
Opstillingsår 1990
Giver: Ny Carlsbergfondet
Litteratur: http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_monumenter/index.asp?lang=dk&mode=detalje&id=325

Ole Christensen, 1932-2000, billedhugger
Stele, i blå rønne granit
Opstillingsår 2000

Anders Bundgaard (1864-1937), billedhugger

Lille Gefion, springvand udført i bronze og granit
1901, opstillet 1986.
Giver: Ny Carlsberg Fondet
Litteratur: Bjørn Westerbeek Dahl: Københavns kronik, 1996; 74: 3-4.

Thorkild Hoffmann Larsen, f. 1938, billedhugger og maler
Skulptur III udført i granit
Opstillingsår 1987
Giver: Københavns Kommunes Kulturfond
Børge Jørgensen, f. 1928, billedhugger
Dynamisk vækst, skulptur i stål
Opstillingsår 1988

Giver: tidligere inspektør på Bispebjerg hospital, cand.jur. Harry og hustru Erna Orup i anledning af hospitalets 75 års jubilæum i 1988

Ejler Bille, 1910-2004, maler, billedhugger og digter
Figur med fangarme udført i bronze
Udført i 1933 i lille figur og i stort format 2003
Giver: Ny Carlsbergfondet i anledning af hospitalets 90 års jubilæum

Troels Peter Lybecker, f. 1931, billedhugger, maler, tegner, grafiker
Operationsscene i fransk kalksten. Det samme relief findes også i gips-afstøbning i foryenen i opgang 7.
Udført 1958, opstillet 1999 på Bispebjerg hospital
Peter Brandes, f. 1944, billedhugger, maler, keramiker, fotograf
Krukke i keramik
Opstillet 1991
Giver: Peter Brandes har udlånt krukken på Bispebjerg hospital.

Jens Flemming Sørensen, f 1933, billedhugger og maler
Torso i bronze.

Opstillet 1994 ved indvielsen af det daværende nye Hjertecenter
Giver: Købmand i Odense Johann og Hanne Weimann f. Sedorffs legat.
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Anæstesiologisk Afdelings historie på Bispebjerg Hospital
Frem til 1920’erne var den almindelige indstilling blandt kirurger, at de sagtens kunne klare sig uden lægeligt uddannede anæstetiser (de der
bedøver). Det var på det tidspunkt alligevel kirurgerne, der var ansvarlige for bedøvelsen, der blev udført af de yngste læger og
sygeplejersker uden erfaring (1).
På Kommunehospitalet og senere på de øvrige hospitaler i Københavns Kommune og således også på Bispebjerg Hospital blev der i 1925
indført den ordning, at det var trænede sygeplejersker og ikke turnuskandidater, der bedøvede patienterne ved de store operationer.
Ordningen bestod i 20-25 år, indtil de anæstesiafdelingerne blev oprettet.
I 1930erne var det hverken populært eller prestigegivende at udføre anæstesi (bedøvelse). Anæstesiteknikkerne gjorde, at patienten enten var
vågen eller blå. Kirurgiens fremmarch og den høje dødelighed ved æter- og kloroformanæstesierne gjorde det imidlertid klart, at kirurgen
ikke både kunne kontrollere bedøvelse og dens komplikationer og samtidig udføre indviklede kirurgiske indgreb. Der blev skrevet i
dagspressen om de uforsvarlige narkoser.
Kirurgen Jens Kristian Foged (1897-1956) fra Bispebjerg Hospital havde tidligt vist interesse for anæstesiologien, men han kunne ikke
overtale de bevilgende myndigheder til at oprette en stilling som anæstetist. Det kunne direktøren for Københavns Kommunes hospitaler
K.M. Nielsen og farmakologen professor K.O.Møller imidlertid. Sidstnævnte havde undersøgt flere af de narkoserelaterede dødsfald). De fik
oprettet en ekstraordinær kandidatstilling som anæstetist ved kirurgisk afdeling A på Bispebjerg Hospital. Det blev Willy Høyrup Dam
(1914-1990), der blev Danmarks første fastansatte anæstetist, den 1.april 1944.
Han blev speciallæge i 1951 (den 1. juli sammen med 5 andre) og udnævnt til overlæge i 1954 (1). Han forblev i stillingen i 25 år. Flere
ledende kirurger mente efterhånden, at anæstesiologen var ligeså betydningsfuld person som kirurgen. Han skulle således lønnes ordentligt
svarende til en livsstilling, og udover selve udførelsen af bedøvelsen skulle anæstesiologen også have ansvaret for, hvad patienten i øvrigt
behøvede af medikamenter, væske, blod og ilt m.m.
Indtil 1963 fik en 1. reservelæge godt 24.000 kroner i årsløn for dagarbejde på samlet 33 timer. En 3-skiftet bunden vagt eller 2-skiftet
tilkaldevagt blev kun honoreret med et årligt beløb på 1.000-3.000 kroner. Lønningerne blev udbetalt i kontanter én gang om måneden i en
lønningspose nede hos kassereren i hovedbygningens port.
Man arbejdede alle ugens hverdage, og på kirurgisk afd. A var lørdag den travleste dag, da overkirurgen (K.H. Køster) skulle holde sit løfte,
når han havde lovet en patient at blive opereret ”i denne uge”.
Dansk Kirurgisk Selskab anbefalede uddannelsen af læger til specialister i anæstesi den 1.maj 1946, og i 1950 anerkendte Sundhedsstyrelsen
anæstesiologien som det 20. selvstændige speciale. Det gik imidlertid trægt med at få etableret uddannelses-stillinger her i landet, så flere og
flere læger tog til England og USA for at få en kvalificeret uddannelse. En af disse læger fik siden stor betydning for intensiv terapi både i
Danmark og globalt – anæstesiologen Bjørn Ibsen. Tillige fik det sandsynligvis betydning for at det anæstesiologiske speciale forestår
intensiv terapi..

Baggrunden var polioepidemien, der brød løs i København i 1952. I de første 3 uger af epidemien blev 31 patienter tilsluttet en respirator,
men 27 døde kort tid efter. På det daværende epidemihospital – Blegdamshospitalet – havde man kun to tank- respiratorer (”jernlunger” hvor
patienten blev lagt ind i ) og 6 kyrads-respiratorer (hvor den mekaniske vejrtrækning skete med skjolde omsluttende brystvæggen).
På et tidspunkt fik et 12 årigt svære vejrtrækningsproblemer og adskillige kloge kolleger var forespurgt om behandlingsforslag uden resultat.
Ved en tilfældighed blev den fra USA hjemvendte og nyuddannede anæstesiolog Bjørn Ibsen tilkaldt. Bjørn Ibsen tolkede tilstanden korrekt
(som respiratorisk acidose forårsaget af CO2 retention og sekretophobning med forhøjet bikarbonatkoncentration som en kompensatorisk
mekanisme). Han indførte, som den første en behandling med et hul i luftrøret (trakeostomi) udført i lokalanæstesi og kombinerede dette med
hyppig sugning og manuel overtryksventilation (med Waters´ absorber).
Da epidemien var på sit højeste, blev 90 patienter manuelt ventileret (uden brug af respirator) af et nyoprettet korps af læge-og
tandlægestuderende. Efter indførelsen af Ibsens principper faldt dødeligheden fra 87% til 37% (1,2). Den 1. april 1954 oprettes verdens
formentlig første anæstesiologisk ledede intensivafdeling på Københavns Kommunehospital med Bjørn Ibsen som chef, og det er hans
fortjeneste, at intensiv terapi siden er blevet varetaget af anæstesiologer.
På Bispebjerg Hospital blev en ”intensiv afdeling” først oprettet efter at Lersøpark-komplekset var opført i årene 1956-63. Ved
ibrugtagningen i 1963 blev der i anæstesiafdelingens regi etableret en sengeafdeling for intensiv terapi i lokaler, som oprindelig var tiltænkt
en almindelig sengeafdeling. Her blev hospitalets respiratorpatienter indlagt, og patienterne ”tilhørte” afdelingen. Dette var ikke reglen
mange andre steder dengang. Anæstesiafdelingen blev tillagt bogstavet R.
Med åbningen af intensivafdelingen og overflyttelsen af Øresundshospitalet voksede BBH til 1337 senge fordelt på 15 afdelinger, herunder 7
store kirurgiske afdelinger, hvortil der skulle leveres anæstesipersonale. Den lægelige stab på afdeling R bestod af overlæge Willy Dam,
assisterende overlæge Johannes Hagelsten samt 7 1. reservelæger og 8 reservelæger.
Anæstesiafdelingens hovedanæstetikum til akutte patienter i 60’erne og 70’erne var cyclopropan. Alle akutte patienter blev inhaleret ned til
en passende anæstesidybde og derefter intuberet af 1. reservelægen uden brug af relaxans – en proces, der kunne tage op mod 20 minutter.
Patienten blev herunder monitoreret med 4. venstre finger, der bekvemt kunne føle pulsen i en lille arterie, der løber ved venstre kæberand,
mens anæstesimasken blev holdt fast med venstre hånd. På nogle af operationsstuerne var der to lejer adskilt af en skærm med tilskuerpladser
ude til siderne. Mellem lejerne blev der kogt instrumenter med deraf følgende høj luftfugtighed, hvilket nedsatte risikoen for, at
cyclopropanen eksploderede.
Willy Dam var teknisk meget dygtig, også til smertebehandling. Han havde mange privatpatienter mellem klokken 14 og 16.30 i et lokale på
intensivafdelingen. Der sad minimum 15 patienter, der ventede på blokader og nede i forhallen blev der handlet om de små numre akkurat
som i en bagerbutik.
Efter 16.30 blev der hver dag gået stuegang på intensivafdelingen, hvorefter man gennemgik morgendagens anæstesiprogram. De sidste 3
kvarter til klokken 18 blev brugt til en gennemgang af anæstesiologiens hovedområder ved overlægen eller af specielt kyndige udefra. Den
undervisning, der blev givet af Willy Dam, var baseret på mundtlig overlevering, idet den første omfattende lærebog i faget først kom i 1961
(Churchhill-Davidson). Lægerne brugte derfor flittigt den håndbogssamling som var beregnet på anæstesisygeplejerskernes udddannelse.
Deltagelsen i undervisningen var naturligvis ulønnet.
Willy Dam var loyal mod sine yngre ansatte, blot man fulgte hans procedurer. En speciel” anæstesiform” var han dog ene om, nemlig en
såkaldt ”aflednings-anæstesi” beregnet til de patienter, han mente ikke kunne tåle at blive bedøvet. Her gjaldt det om at sige noget virkelig
groft til patienten, når smerten indfandt sig. Patienten blev derved så rasende, at smerten trådte i baggrunden.

Fra 1950 til 1973 blev der afholdt et internationalt anæstesikursus under WHO`s auspicier med deltagere fra hele verden. Der blev givet både
teoretisk og praktisk undervisning på Bispebjerg og en række andre hospitaler i København, og kurset afsluttedes med skriftlige og
mundtlige eksaminer.
Der kan fortælles mange historier om Willy Dam, og de fleste passer. På et tidspunkt i 1979 truer han (efter sigende) hospitalsinspektøren
med at rejse, såfremt der ikke bevilges 2 overlægestillinger på afdelingen. Inspektøren siger ”top” og Willy Dam har dermed afsluttet 25 år
som overlæge.
Hans efterfølger, Mogens Stig Christensen (1931-1995) havde allerede været overlæge på afdelingen siden 1972, men var flyttet til det
nyopførte Hvidovre Hospital i 1975. I august 1979 blev han ”hentet tilbage” og konstitueret som administrerende overlæge på Bispebjerg
Hospital, hvor stillingen var vakant efter Willy Dams afsked. Fra og med januar 1980 udnævnes han til administrerende overlæge. Han lagde
et stort arbejde i den overordnede ledelse af Bispebjerg Hospital sammen med hospitalsinspektøren og den ledende sygeplejerske- den
såkaldte trojka. Der blev derfor mindre tid til at varetage driften af anæstesiafdelingen.
Til jul var der den tradition på intensivafdelingen, at Mogens Stig Christensen samt oversygeplejerske Kirsten Høgild kom ind og ønskede
alle en glædelig jul. Forinden tog sygehjælperen Winni et rullebord, kørte ned til Stigs kontor og bød ham at finde ”slatterne” frem. Øverst
oppe i et skab havde Stig sit ”barskab” med gaver fra diverse medicinalfirmaer. Nu blev der sat portvin, sherry og madeira frem på
rullebordet suppleret med diverse småkager, slik og medicinbægre. Alle, der havde lyst, fik 20 ml efter eget valg.
Jørgen Eriksen (1942-2005) blev afdelingens anden overlæge i marts 1980. Hans ansvarsområde blev alle operationsgangene bortset fra den
thoraxkirurgiske. Han gjorde en stor indsats ikke mindst indenfor smertebehandling. Jørgen Eriksen fik etableret den første officielle
smerteklinik med eget tværfagligt, offentligt betalt personale på Bispebjerg Hospital i 1986 I forbindelse med dannelsen af H:S blev
Smertecentret på Bispebjerg flyttet til Rigshospitalet og Jørgen flyttede med, men der består stadig en ikke-tværfaglig smerteklinik på
hospitalet.
Da jeg tiltrådte min stilling som afdelingens 3. overlæge d. 1.marts 1983 med hovedansvarsområdet intensivafdelingen, fandt jeg en afdeling
uden styring, hvor hver 1. reservelæge havde sin egen mening om, hvordan tingene skulle være med ret til at ændre efter eget
forgodtbefindende. Instrukserne manglede eller var forældede. Det var en kamp at ændre tingene. Sygeplejepersonalet var godt, men negativt
indstillet over for forandringer. Trods sygehjælpernes prisværdige indsats i det daglige arbejde, nødvendiggjorde den teknologiske udvikling
imidlertid, at sygehjælperne måtte indskrænkes til fordel for sygeplejerskerne. Normeringen var således 27 sygeplejersker og 17
sygehjælpere til 12 patienter.
Vi fik opbygget en stab af dygtige og specialuddannede intensivsygeplejersker og sygehjælpere, men den daglige lægebemanding var tynd,
idet afviklingen af operationerne og dermed anæstesierne blev prioriteret på bekostning af lægeantallet på intensivafdelingen.
Personalestuen var køkkenet, og der var kun taburetter. De sidst ankomne måtte sidde på radiatoren. Restvarmen fra den store autoklave blev
brugt til at varme boller med, og i vagterne blev leverpostejen lunet her. Rengøringen varetoges af 2 personer og ½ om aftenen. Gulvene blev
vasket 2-3 gange dagligt. Var der brug for håndværkere, gik føromtalte Winni ned i underkælderen med et par ølflasker i lommen, og det
hjalp på motivationen! Afdelingen så jævnt trist ud og trængte til nye farver, nyt udstyr og en anden rumfordeling, men der var aldrig penge
til noget. På et tidspunkt fik vi dog malet en enkelt væg!
De pårørende blev henvist til et ”venterum”, der bestod af en skærm ude på gangen udenfor intensivafdelingen med et par stole og et kæmpe
askebæger, der stod på gulvet.
Patientklientellet ændrede sig også over årene. Narkoen gjorde sit indtog også med indlæggelse af ofrene fra de forskellige bandeopgør. På et
tidspunkt, hvor et skudoffer var indlagt, afslørede politiet en større våbensamling gemt over loftspladerne på gangen ind til
intensivafdelingen, idet hans bandemedlemmer frygtede, at den rivaliserende bande ville gøre deres arbejde færdigt. Der blev også indlagt de

såkaldte ”bodypackers”, fattige afrikanere, der mod en ringe betaling fik stoppet deres mave-tarmkanal med kondomindpakkede
kokainmængder til videresalg via bagmænd. De blev anholdt i Kastrup lufthavn, når de ankom fra for eksempel Sydamerika efter at have
afsløret sig selv i flyet ved ikke at ville spise eller drikke. De blev indlagt med henblik på udtømning og derefter overførsel til Vestre
fængsel. Da der ikke findes modgift til kokainforgiftning, var det afgørende, at der ikke gik hul på de små pakker. De bevæbnede politifolk,
der fulgte med, havde allerede sat sig godt tilrette med et Ekstrablad, indtil sygeplejersken kom ind på stuen med en bækkenstol og en stabel
håndklæder og instruerede politifolkene i deres uventede udtømningsopgave!
En sygeplejerske og en læge havde dagligt den funktion, hurtigst muligt at rykke ud på cykel med udstyr til hvilken som helst afdeling, der
måtte have behov for en akut indsats til stor tilfredshed for personale og formentlig patient. Også akut hjertestopbehandling påhvilede
afdelingen.
Efter mange år er afdelingen for nylig blevet totalt ombygget, og apparaturet og normeringerne er fulgt med. Der er nu ca. 60 sygeplejersker
til 10 patienter og i alt 8 infusionspumper- til hver patient! Der er 1 lænestol til hver, og belysningens farvetone kan indstilles gennem
døgnet. Samtidig er ”privatsfæren” for patient og pårørende sikret ved ombygningen. Også de pårørende er blevet tilgodeset med et flot rum
med TV og internetadgang.
Anæstesiafdelingen fik sin 4. overlæge i januar 1989 med ansættelsen af Ib Walther Møller(1943-), der fik ansvaret for alle
operationsgangene, herunder visitationen. Udstyr og computeriseret monitorering gennemgik en rivende udvikling samtidigt med, at der blev
indført forskellige sikkerhedsprocedurer for at nedsætte risikoen for fejloperationer og tiltag for at øge effektivisering af arbejdsgangen på
operationsafdelingerne.
De administrative opgaver blev efterhånden så omfattende, at de ledende overlæger gav afkald på de kliniske. Efter Mogens Stig
Christensens for tidlige død, blev Tom Pedersen (1949-) ansat i april 1995 indtil 2004, hvor han blev erstattet af Helle Degn (1948-2009)
efter sin udnævnelse til centerdirektør på Rigshospitalet. Både Helle Degn og min efterfølger Henning Joensen (f.1961) døde på tragisk vis i
2009. De 4 overlæger, der var på anæstesiafdelingen indtil 1995, er nu ynglet til 14.
Der er ingen tvivl om, at faget anæstesiologi, som dækker bedøvelse, intensiv terapi, smerte- og præhospitalsbehandling vil vokse i fremtiden
i og med flere og flere funktioner overtages fra andre specialer. Anæstesiologer bliver fremtidens generalister på bekostning af intern
medicinerne. Det bliver spændende at se, hvordan faget vil udvikle sig i de nye omgivelser i højhusbyggeriet på Tuborgvej.
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En samtale om før og nu –
mellem Allan Engquist og Carsten Boe Pedersen
Nedskrevet af ledende overlæge Carsten Boe Pedersen.

Vi starter med at tale om, at Anæstesiologisk afdelings eget sengeafsnit for respiratorterapi først blev åbnet i 1963 i ”Lersø” tyve år før Allan
blev ansat. I perioden fra 1963 – 1983 var intensiv terapi noget der blev klaret med en halv times stuegang sidst på dagen.
Respiratorbehandling af patienterne foregik ligeledes ved at patienten var lagt tungt til at sove for at lette observation og pleje. Denne tilgang
til intensiv terapi fik Allan hurtigt ændret. En tilgang som afdelingens speciallæger i intensiv terapi stadigt arbejder sig længere væk fra.
Målet er nu at få mobiliseret patienter maksimalt under intensiv terapi og på trods af at vejtrækningen foregår mekanisk. Patienter er i de
senere år set gå tur på gangene med sygeplejerske og respirator på ”slæb”.
Da Allan tiltrådte i 1983 blev han, som mange nye mødt af ”sådan gør vi ikke her”, men også – måske typisk for anæstesiologer – af læger
som mente at netop deres måde at gøre tingene på, måtte være det rigtige uden altid at skele til evidens. Med krum hals fik Allan ”delt
lagkagen” op som han siger. Hver læge med tættere tilknytning til intensiv fik et fagligt område at have ansvar. På den måde fik han skabt et
engagement omkring faglige retningslinjer. Det var nytænkning dengang, men det ville være forkert at sige, at området er helt og fuldt
opdyrket den dag i dag.
I 1983 var Allan den eneste med større interesse for intensiv terapi i afdelingen. Det kunne være en ensom post uden lægefagligt modspil. De
forandringerne, som Allan ønskede, krævede også mere end en overlæge, der ”sagde det samme”. Allan så en interesse i bevare kontakten til
den afdeling, hvor han selv havde lært mest nemlig intensiv afdeling på Herlev Hospital.
Uden alt for megen bureaukrati byttede Allan plads en gang imellem med overlæge Jesper Quist på Herlev Hospital i en uges tid ad gangen –
det må næsten være et af de første eksempler på det der nu benævnes ”swap job”.
”Den lille røde” af Allan Engquist har tusindvis af læger og patienter haft glæde af og vil få i fremtiden; også selvom den seneste udgave har
skiftet farve. Allan er en kapacitet nationalt såvel som internationalt i væske-; elektrolyt behandling og ernæring.Interessen for væsketerapi
og elektrolytter opstod efter et eksamensspørgsmål på 2. del kombineret med en USA ansættelse på et børnehospital, hvor udfordringerne
med elektrolytter i sagens natur alene pga. patienternes størrelse . Allan taler med begejstring om den uddannelse han fik i USA hvor man fik
lov til selv at gøre tingene under supervision og uddannelsen gik på at lære tingene bag – både praktisk og teoretisk. Under sin kursustid på
Glostrup tog det yderligere fart og 1. udgave af den lille røde lå klar i 1980. Interessen for ernæring kom sideløbende. Kirurgiske patienter fik
ikke mad på den tid og der skulle ikke meget beregning til at konstatere at disse patienter måtte leve på omkring 200 kcal om dagen. Allan
indførte på et tidspunkt derfor ”sødmælk med tilskud” som ernæring frem for en dyr og ikke så effektiv sondeernæring. Hospitalet sparede
2½ mio. (for 20 år siden) – men Allan kunne ikke konstatere at afdelingen fik nogen glæde heraf.
Allan har oplevet at afsnittet for intensiv terapi både voksede og blev mindre i takt med en prioritering af midler til afdelingen mod anæstesi.
Afdelingens prioritering i forhold til intensiv terapi skinner det tydeligt igennem at Allan ikke altid har været enig i.
De sidste år var han alene med en 1. reservelæge til at gå stuegang på 6 patienter og alt for lang tid gik med at få patienter flyttet til større
afdelinger. Den lydhørhed fra Direktionen har vi opnået nu – afdelingen er i de senere år vokset til 10 senge og intermediære følger med i
2013. Allan får et glimt i øjet, da han hører at afdelingen nu har ansat mange speciallæger med særlig interesse for intensiv terapi. Fem har
gennemgået den skandinaviske uddannelse og glæden bliver ikke mindre af at fokus er på uddannelse blandt både læger og sygeplejersker.
Allan har mange gange i samtalen nævnt tre væsentlige komponenter for et engagement blandt medarbejdere ”Fokus på faglighed; faglighed
& faglighed”

Ikke alle har været enige med Allan i hans tilgang til intensiv terapi; men som læger gør vi alle, hvad vi finder bedst for patienten. Med til
historien om enighed er også, at der i Danmark har været læger, der bedrev intensiv terapi meget længe og andre der lyttede til mængden af
organsvigt og lagde terapien efter dette. Lige nu er der fokus på patienters og pårørendes medbestemmelse, men stadig skal læger gøre, hvad
de finder bedst for patienterne.
Ikke uden stolthed næves Allan samarbejde med industrien både Radiometer og HP, der har været ”inde over” i forhold til udvikling af
afdelingens monitoreringsudstyr og overvågning af terapi . Det industrielle samarbejde fortsætter og senest er firmaet Daintel knyttet til med
intensiv journal, medicinering modul og andet.
Vi vender også udfordringerne med at gøre det bedste for patienterne på Bispebjerg Hospital i de rammer der gælder nu. Et godt råd fra Allan
er finde de bedste af de dårligste ude i afdelingerne og gør noget for dem. I hele Allans manglede denne mulighed trods et ønske herfor. Nu
får vi sengene – nu skal vi bare finde patienterne.
Jeg bor 2 kilometer henne ad vejen fra Allan mod Helsingør, hvor Allan var overlæge inden han kom til Bispebjerg Hospital. Vore veje er
krydset på et tidspunkt i 1992, hvor jeg var ansat i afdelingen. Denne samtale har givet mig så meget mere af Allan i forhold til ”før og nu”.
Vi står med mange af de samme udfordringer, men er bedre stillet i forhold til løsningsmodellerne såvel indenfor anæstesi, intensiv terapi,
smertebehandling som præhospitalsbehandling. Fremtiden med nyt hospital ligger lige om hjørnet, men en succes for ideelle patientforløb på
Bispebjerg Hospital vil kræve samarbejde på tværs af fagligheder. Jeg føler vi er på vej, men kun fremtiden kan give svarene.
Billeder
Billede 5:Moderne operationsstue
Billede no 10: Moderne intensivseng.
Billede 12:Willy Høyrup Dam, Danmarks første fastansatte anæstetist.
Billede 13:Intensivafdelingen på BBH,ca. 1963.
Billede 15:Tankrespirator(jernlunge) med poliopatient.
Billede 16: Ombredannes narkoseapparat fra ca. 1908.Anvendt på BBH fra ca. 1930 på anbefaling af overkirurg Carl Wessel (191337),kir.afd.A.
Billede 17:Ætermasker og tungetænger.Venligst udlånt af Medicinsk Museion.
Billede 18:Manuel ventilation af poliopatient.Venligst udlånt af Medicinsk Museion.
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Bispebjerg Hospitals Apotek
I 1913 blev det nye elegante hospital på Bispebjerg Bakke taget i brug som Bispebjerg Hospital – en perle i arkitektur, skabt af professor
Martin Nyrop. Det skulle blive fremtidens hospital, omgivet af grønne områder, lys og luft. Visionerne var store, det skulle præstere medicin,
kirurgi og fremtidens nye specialer. Hertil krævedes en professionel og kompetent levering af medicin fra et hospitalsapotek. Men fremtiden
skulle vise, at dette apotek blev mere end blot et udleveringssted for medicin, for apoteket bidrog også med værdifuld forskning og udvikling
af nye lægemidler. Det blev landets største hospitalsapotek, et foregangshospitalsapotek, der ofte modtog studiebesøg fra ud- og indland [13]. Her skal der gives et glimt af apoteket, dets daglige virke og forskning, og beretningen skal krydres med nogle småhistorier, som også
illustrerer sejre, nederlag og bitre stunder. Men først skal apoteket præsenteres.
Apotekets start som dispensationsanstalt
Apoteket blev indrettet som dispensationsanstalt og taget i brug i 1913 [3]. Det lå i kælderen (underetagen) i hovedbygningens venstre fløj,
hvor man rådede over et areal på 225 m2 [1]. I starten var dispensationsanstaltens opgave meget begrænset. Man indkøbte lægemidlerne og
opbevarede dem under forhold, som sikrede deres holdbarhed, og fordelte dem til de aktuelle afdelinger på hospitalet. Medicinen blev
indkøbt fra Svane Apoteket i København, men senere også fra forskellige engrosfirmaer i København [4]. Et lille glimt af ekspeditionen af
medicin til de forskellige hospitalsafdelinger får vi gennem en farmaceuts erindringer [5], der gengives i boks 1. Denne uddeling eller
fordeling af medicin til hospitalets afdelinger svarede godt til betegnelsen dispensationsanstalt. Cand.pharm. Severin Søren Marcussen, der
havde fungeret på den farmaceutisk-kemiske fabrik Chr. F. Petri samt på Kommunehospitalets Dispensationsanstalt, blev Bispebjerg
Hospitals første dispensator [3, 4]. Han flyttede med familien ind i en femværelses embedsbolig med usædvanlige bekvemmeligheder som
centralvarme og et ”spisestuestort badeværelse”, og disse herligheder er senere beskrevet af hans søn i dennes erindringer fra indvielsen af
Bispebjerg Hospital [6]. Men også dispensationsanstalten var en pryd for øjet, både de smukke rum, skabt af Nyrop, hvor mægtige murpiller
bar de prægtige hvælvinger, samt det smukke apoteksinventar, som Marcussen stod for [7] (fig. 1-5). Et kongeligt besøg gav netop udtryk for
glæden over den æstetiske side af sagen, og den rummer tilmed en humoristisk oplevelse, som gengives i boks 2. Men midt i al denne lykke
skal der også medtages en mørk periode, der senere ramte hospitalet, ja hele landet, den spanske syge, som omtales i sønnens beskrivelse af
Bispebjerg Hospital (boks 3).
Men allerede i 1914 har den initiativrige dispensator Marcussen visioner om selv at kunne producere medicin, og til dette formål har han
udstyret dispensationsanstalten med apoteksinventar og apparatur svarende til kravene for en apoteksproduktion. En visitatsprotokol fra 1914
omtaler, at forholdene er så gunstige, at laboratoriet nu råder over alt det apparatur, som kræves for at kunne fremstille samtlige lægemidler,
der er beskrevet i farmakopeen. Hertil kommer, at dispensationsanstaltens analytiske laboratorium er så vel udrustet, at det kan honorere
endnu større krav til analyser af omtalte lægemidler end dem, som fordres af farmakopeen. Det er Marcussens vision, at Bispebjerg Hospitals
Apotek skal kunne forsyne andre af kommunens hospitaler med medicin. På dette tidspunkt er det et højt mål at sætte sig for fremtiden, og
protokollen bemærker da også, at personalet ud over Marcussen blot består af 1 defektrice og 1 karl, mens ”faguddannet Assistance for Tiden
ikke haves” [4]. Men Marcussens ihærdige bestræbelser resulterede i, at Bispebjerg Hospitals Dispensationsanstalt blev anerkendt som

hospitalsapotek af Justitsministeriet i 1914, og at Marcussen blev udnævnt til hospitalsapoteker i 1917 [2, 4]. Dette blev muligt ved
Apotekerloven af 1913 [8, 9] (boks 4).
Mange efterfølgende hospitalsapotekere virkede på Bispebjerg Hospital. Med deres innovative indsats bidrog de til apotekets udvikling,
ligesom de også ydede en væsentlig forskningsindsats.
Hospitalsapoteket
Et lille glimt af Bispebjerg Hospitals Apotek får vi i farmaceuten Erik Bové Christensens erindringer, hvor han omtaler sin indtræden som
ung kandidat i apoteket i 1945 gennem den uanselige dør til apoteket (fig. 6) (boks 5). I hospitalsapotekets historie står årene 1943-53 som en
umådelig aktiv, men også meget anstrengende periode [4]. Krigen medførte, at forsyning af medicin fra traditionelle kanaler var stærkt
reduceret. Hospitalsapoteket måtte derfor dække en stor del af medicinforbruget gennem egenproduktion (fig. 7-8). Hertil kom, at
Øresundshospitalets Apotek blev lukket, hvilket medførte, at Bispebjerg Hospitals Apotek i 1943 overtog leverancen til dette hospital. Denne
udvikling fortsatte med rivende hast, for i 1945 leverede Bispebjerg Hospitals Apotek medicin til 15 institutioner, bl.a. Daghospitalet,
Balders Hospital, Børnehospitalet på Fuglebakken, St. Hans Hospital, og flere rekonvalescenthjem og som nævnt Øresundshospitalet. Den
voldsomme udvikling i produktionen kan illustreres ved en stigning i perioden 1934-45 i tabletproduktionen fra 832.000 til omkring 6
millioner stk. årligt, og i ampuller og hætteglas fra 0 til ca. 90.000 stk. årligt.
Bispebjerg Hospitals Apotek var nu Danmarks største hospitalsapotek. Til trods for dette rådede man i 1945 kun over en stab på 19½
medarbejdere. Det var apotekeren, 4½ farmaceuter, 6 defektricer, 2 laboratoriebetjente og 6 ”koner”, der bl.a. fungerede som påfyldersker.
Personale og lokaleforhold var således udnyttet maksimalt, indtil smertegrænsen ville man vel betegne det i dag. Det kan derfor ikke undre,
at hospitalsapoteker Kaj Pedersen-Bjergaard i 1945 skriver til administrationen og gør rede for den anstrengte og utålelige situation. Den
entusiastiske apoteker tilføjer dog, at produktionen, som på grund af krigen har været meget lønsom, bør fastholdes – både af økonomiske
grunde og af faglige grunde, idet produktionen har været meget inspirerende for farmaceuterne. Han anbefaler derfor, at der bygges et nyt
hospitalsapotek.
Dette ønske blev dog først opfyldt i 1953-54, hvor apoteket blev udvidet med en helt ny bygning. Her blev der indrettet en afdeling til
fremstilling af tabletter samt en sterilafdeling til fremstilling af ampuller, hætteglas og infusionsvæsker, foruden lagerrum. Det gamle apotek
blev ombygget til at rumme bl.a. receptur, laboratorium, officin og kontrollaboratorium. Udbygningen fortsatte. I 1966 blev afdelingerne for
fremstilling af injektions- og infusionsmedicin moderniseret ved en ombygning og en række lokaler blev i 1978 stillet til rådighed for
reagens- og kvalitetssikringsafdelingen i hospitalets administrationsbygning [4].
I 1991 førte krav om øget effektivitet til en sammenlægning af apotekerne på Bispebjerg Hospital og Kommunehospitalet under navnet
Københavns Sundhedsvæsen Hospitalsapoteket. Produktionen, kvalitetssikringen, informationen og administrationen blev samlet i
Bispebjerg Hospitals Apoteks hidtidige lokaler, medens distributionen blev samlet i Kommunehospitalets Apoteks hidtidige lokaler i
Rønnegade på Østerbro [3, 4, 10].
Fem år senere, i 1996, blev Københavns Sundhedsvæsen Hospitalsapoteket nedlagt og enheden indlemmet i H:S Apoteket (Hovedstadens
Sygehusfællesskab Apoteket), hvis hovedsæde blev placeret på Rigshospitalet ved en betydelig udvidelse af dets apotek. Men i 2007 skete
der atter en væsentlig ændring, for med strukturreformen oprettede man Region Hovedstadens Apotek ved fusion af H:S Apoteket med
Københavns Amt Centralapoteket og Sygehusapoteket i Frederiksborg Amt [4]. Region Hovedstadens Apotek er landets største
sygehusapotek. Hovedsædet er placeret på Marielundvej i Herlev. Det producerer og leverer lægemidler til regionens hospitaler og
institutioner, det grønlandske sundhedsvæsen og sygehusapoteker i Danmark. En afdeling af apoteket er placeret på Bispebjerg Hospital,
hvor den leverer medicin og andre farmaceutiske ydelser til hospitalet.
Videnskabelige bidrag fra hospitalsapoteket

Talrige videnskabelige arbejder er udgået fra Bispebjerg Hospitals Apotek. Meget rammende har en hospitalsapoteker fra Odense Amts og
Bys Sygehus i 1952 udtalt følgende om de danske sygehusapotekers betydning for farmacien [3]:
”En gennemgang af den farmaceutiske litteratur viser, at en overvejende del af de praktiske og videnskabelige arbejder, som publiceres,
stammer fra hospitalsapotekerne, idet arbejdsforholdene i forbindelse med gode hjælpemidler på hospitalerne afgiver bedre muligheder for
sådanne arbejder, end man sædvanligvis har på et almindeligt apotek, hvor presset fra skranke og receptur hele tiden virker på personalet”.
Den tidligere omtalte Bové Christensen tilføjer: ”Specielt for et stort hospitalsapotek var det, at der var et betydeligt samarbejde med
sygeafdelingerne og deres personale. I mange tilfælde var apoteker og farmaceuter implicerede i lægers forskningsprojekter. Men det var i
øvrigt apotekerens store ambition, at der blev forsket og lavet farmaci af apotekets folk. Så at sige alle farmaceuter blev sat i gang med
opgaver og problemløsninger, større og mindre” [4, 5].
Allerede Bispebjerg Hospitals første apoteker, Severin Søren Marcussen, bidrog med udvikling af et jernpræparat på en tid, hvor blodmangel
var en udbredt lidelse [3]. Det var kendt, at jernpræparater kunne afhjælpe denne tilstand, men de eksisterende præparater havde flere
ulemper: de smagte grimt, gav hård mave og var med deres indhold af 0,5-1% jern ikke tilstrækkelig virksomme. Marcussen formulerede et
flydende præparat indeholdende jernforbindelsen ferrihydroxid svarende til 5% jern. Præparatets sammensætning bevirkede, at det smagte
rimelig godt, og at det ikke virkede stoppende. Det blev afprøvet på Bispebjerg Hospital i samarbejde med Einar Meulengracht, der dengang
var 1. reservelæge og senere blev professor på hospitalet, og som her viste stor interesse for behandlingen af perniciøs anæmi og forskellige
typer af anæmi, hvor ferroforbindelser senere blev indført (fig.7) [11, 12]. Præparatet blev kaldt ”Ferrosan”. Det var virksomt ved simpel
blodmangel og blev efterhånden anvendt på alle Københavns hospitaler. ”Ferrosan” blev grundlaget for oprettelsen af
lægemiddelindustrivirksomheden A/S Ferrosan i 1920, og præparatet fik herefter navnet ”Idozan” [3].
Marcussen løste også det plagende fnatproblem, som opstod efter 1. Verdenskrig (1914-1918), hvor mangel på sæbe medførte dårlig
kropshygiejne [3]. Han udviklede en svovlleversalve som blev produceret af Ferrosan, der markedsførte den under navnet ”Kathiolan” i
1921. Midlet var så effektivt, at Københavns Hospitalsvæsen indrettede et fnatambulatorium på Badeanstalten (Reumatologisk
ambulatorium) på Bispebjerg Hospital. Her kom de fnatbefængte under behandling på den måde, at de mødte op iført gammelt tøj og blev
indsmurt i fnatsalven. Derefter tog de det gamle tøj på igen. Næste dag kom de tilbage, fik et grundigt bad og kunne så tage hjem iført pænt
tøj – og helbredte. Man kunne på lang afstand se sådanne indsmurte personer, idet den klæbende salve fik folk til at gå med skrævende ben
og strittende arme. En vis svovllugt kunne også spores. Det eneste offentlige trafikmiddel til hospitalet var sporvognlinje 10, som i
folkemunde gik under navnet ”Fnatmiden” [3, 13].
Den efterfølgende hospitalsapoteker ved Bispebjerg Hospital var Birger Norman Jensen. Han løste i samarbejde med lægen, dr.med. Hans
Christian Hagedorn det store ”insulinproblem” [3, 14, 15]. Forhistorien er den, at insulin blev opdaget i 1921, hvor det blev isoleret ved
ekstraktion af bugspytkirtler, og i 1926 lykkedes det at oprense insulinet ved krystallisering. Men med denne oprensning blev virkningstiden
afkortet, og virkningen indtrådte hurtigere, hvilket medførte insulintilfælde hos patienterne. Det blev derfor et mål at opnå rene
insulinpræparater med langvarig virkning. Gennembruddet i denne forskning kom i 1936. Norman Jensen, der samtidig med ansættelsen som
hospitalsapoteker var knyttet til Nordisk Insulinlaboratorium, fremstillede her sammen med Insulinlaboratoriets leder, Hagedorn, et langsomt
virkende insulinpræparat. Det var protamininsulin, som blev opnået ved fældning af insulin med proteinstoffet protamin, der blev udvundet
af regnbueørredens sperma. Der blev herved skabt et tungtopløseligt insulin, som absorberes langsomt, dvs. et rent insulinpræparat med en
protraheret virkning. Det blev markedsført af Nordisk Insulinlaboratorium under navnet ”Insulin Leo Retard” [3]. (fig. 9). Trods den store
sejr og internationale opmærksomhed, som opdagelsen medførte, skiltes de to forskere desværre i uvenskab på grund af uenighed om
fordelingen af den videnskabelige fortjeneste. Omverdenen har nok tillagt Hagedorn hovedæren for den banebrydende indsats og hæftet sig
for lidt ved Norman Jensens kemiske indsats. Det var næppe Hagedorns skyld, men kan skyldes, at han udstrålede stor autoritet, var strid og
frygtløs, mens Norman Jensen var en mere lukket natur, stille og forsigtig [14, 15]. En undersøgelse af sagen, baseret på mundtlige og
skriftlige oplysninger, konkluderer, at opfindelsen af protamininsulin var et samarbejde mellem de to, hvor Norman Jensen var den egentlige
opfinder af stoffet, og Hagedorn stod for den kliniske gennemprøvning af dette [3, 15]. Den senere overlæge og professor ved Bispebjerg

Hospitals medicinske afdeling C, Niels B. Krarup gennemprøvede protamininsulin på 41 patienter på Steno Diabetes Centeret og samlede det
til disputatsen ”Clinical investigation into the action of prothamine insulinate” (1935).
Bispebjerg Hospitals Apotek deltog også i udviklingen af det første danske sterile engangssæt til intravenøs og subkutan infusion.
Udviklingsarbejdet blev muliggjort ved et samarbejde i 1948 mellem apoteksgrossisten Bang & Tegner A/S, hospitalsapoteker, dr.phil. Kaj
Pedersen-Bjergaard og den kirurgiske overlæge, dr.med. Karl Henrik Køster. Det første danske sterile engangssæt, der her var skabt, gik
under navnet ”Batex Eengangssæt” [3].
Herudover skal der gives nogle eksempler på forskningspublikationer fra Bispebjerg Hospitals Apotek, der vidner om den store
forskningsaktivitet i perioden 1943-51 (boks 6). Flere arbejder omfatter penicillin. Det vidner om den umådelige interesse og gejst, der rejste
sig, da dette første bakteriedræbende lægemiddel – måske en af medicinens største opdagelser – blev tilgængelig i behandlingen af infektiøse
sygdomme under 2. Verdenskrig.
Boks 1
Ekspedition af medicinen
Som det er på et hospitalsapotek, bringer portørerne tomme kasser og emballager samt medicinbøgerne til apoteket hver morgen. Derefter
gennemgås alle bøger, og det ordinerede fremtages eller fremstilles og pakkes i kasser til hver enkelt afdeling. Efter pakning og udbringning
falder der ro over valpladsen i den sidste times tid, inden der lukkes kl. 16 [4, 5].
Boks 2
Kongeligt besøg
Ved indvielsen af hospitalet, hvori medlemmer af kongehuset deltog, blev også apoteket besigtiget, fortalte apotekerens søn, Einar
Marcussen, i sine erindringer: ”Også apoteket blev beset, hvor min far viste de høje herskaber rundt. En af de kongelige damer ytrede lyst til
at eje en af Martin Nyrops smukke apotekskrukker (fig. 2), hvad min far beklagede ikke at kunne opfylde, da krukkerne jo var kommunens
ejendom! Om han ved den lejlighed gik glip af noget til at sætte i knaphullet, forbliver uoplyst [6].
Boks 3
Den spanske syge
Et minde, som endnu giver dem, som oplevede begivenhederne på nærmeste hold, en vis kold fornemmelse ved rygraden, var de to
spansksyge-vintre 1918-19 og 1919-20. I apoteket var de fleste af personalet en overgang syge, men min far holdt skansen og blev – trods et
lettere feberanfald – på sin post. Også blandt læger og sygeplejersker var mandefaldet stort, og de endnu raske var ved at segne af træthed og
overanstrengelse. Jeg kan endnu se min far med mørk mine komme op fra apoteket en søndag formiddag og sige til mor: ”I nat døde der 27”
[6].
Boks 4
Apotekerloven af 1913
Denne lov gav hospitaler, sygehuse, sanatorier og lignende institutioner, der blev drevet af stat eller kommune, ret til at oprette eget apotek,
betegnet hospitalsapotek (fra 1954 sygehusapotek). Apoteket skulle ledes af en på institutionen ansat farmaceut betitlet hospitalsapoteker (fra
1954 sygehusapoteker) [3, 8, 9].

Boks 5
Et glimt af apoteket
En uanselig dør førte til apoteket, beretter Erik Bové Christensen og fortsætter: ”Apoteket havde lokaler i kælderen under hospitalets
facadekompleks. Bestemt ikke noget at prale af, og det var dog det apotek i landet, der havde langt den største omsætning. Der var 4
”kandidater”, som det hed dengang: Henning Koefoed, der tog sig af det sterile, Sv. Aage Junager, der ordnede tabletter og tørre produkter,
Carl Lund, der regerede i ”det våde laborarorium”. Jeg skulle primært tage mig af recepturen, dvs. de daglige og mindre præparationer,
selvom alle deltog på skift i ekspeditionen og kontrol i spidsbelastningen midt på dagen” [5].
Boks 6
Eksempler på forskningspublikationer fra Bispebjerg Hospitals Apotek 1943-51 [4]
ñ Om feberfremkaldende stoffer i vand til injektion
ñ Forslag til en henfaldsprøve for piller
ñ Den osmotiske aktivitet af nogle i handelen værende penicillinpræparater
ñ Tablettae Alkalinae cum Atropino
ñ Doseringsnøjagtighed for kapsler, piller, afdelte pulvere og tabletter
ñ Emulsioner
ñ Penicillinsalve ved subkutane betændelser
ñ Fremstilling af penicillinsugetabletter og penicillintyggeparafin
ñ Holdbarhed og fremstilling af penicillin-sulfonamidblandinger
ñ Salvegrundlag
ñ Øjendråber
ñ Nogle problemer i pyrogenbestemmelsen
ñ Om citratopløsninger til blodtransfusion
ñ Centraliseret fremstilling af penicillin- og dihydrostreptomycinopløsninger
ñ Om fremstilling af øjendråber, isotoniske med tårevæsken
ñ Om holdbarheden af benzylpenicillinnatrium i vandige opløsninger
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Tekst til illustrationer
Fig. 1. Apotekets ekspeditionslokale, hvor murpiller bar de prægtige hvælvinger. 1927. Foto tilhører Bispebjerg Hospital.
Fig. 2. Hospitalets arkitekt Martin Nyrop havde tegnet de smukke krukker, som blev fremstillet til hospitalsapoteket af Den Kgl.
Porcelænsfabrik. Her ses et eksempel, en krukke som indeholder en øjensalve. Foto: Erik Dauv-Pedersen.
Fig. 3. Recepturen, dvs. lokalet hvor den individuelle medicin tilberedes og etiketteres. Her ses medicintilberedningen. I baggrunden ses et
aflukket rum til opium og morfin. 1927. Foto tilhører Pharmadanmark.
Fig. 4. Recepturen. Her ses etiketteringen. Over skrivepladsen ses små rum til fortrykte etiketter. 1927. Foto tilhører Pharmadanmark.
Fig. 5. Laboratoriebetjent Leo Kjeld i apotekets laboratorium. Kobberkedlen anvendes ved fremstilling af ekstrakter indeholdende de
virksomme stoffer i medicinske planter. 1927. Foto tilhører Pharmadanmark.
Fig. 6. En uanselig dør i kælderetagen førte ind til Bispebjerg Hospitals Apotek. Foto: Henrik Permin.
Fig. 7. Jerntabletter fremstillet på Bispebjerg Hospitals Apotek. Bemærk logoet de tre tårne på etiketten. Tabletterne blev leveret til
rekonvalescenthjemmet ”Frederik Vilh. Hegels Minde” i 1953. Foto: Dansk Farmacihistorisk Samling.

Fig. 8. Barbiturattabletter a 500 mg, anvendt til sovemedicin og alkoholabstinenser, leveret til Almindelig Hospital i 1939. Bemærk
rombeformen, som angiver deres farlighed. Dødelige tilfælde førte til Bispebjerg Hospitals store indsats i forgiftningsbehandlingen, som
startede på den psykiatriske afdeling. Foto: Dansk Farmacihistorisk Samling.
Fig. 9. Insulin Leo Retard, til levering i Norge og Sverige. Dansk Farmacihistorisk Fond, foto: Carsten Andersen.

Arbejds- og Miljømedicinsk Afd. – de første 10 år på Bispebjerg

Af Finn Gyntelberg, professor
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
Finn.Gyntelberg@regionh.dk

Arbejds og- Miljømedicinsk Klinik: de første ti år på BBH.
Kun femten år har det arbejdsmedicinske speciale været en del af BBHs hundredårige historie. Den første juni 1997 flyttede
arbejdsmedicinsk klinik ind på BBH fra Rigshospitalet (RH) som led i en omorganisering af afdelinger og specialer i det daværende
Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S).
Arbejdsmedicinsk klinik blev oprettet på RH i 1946 i en alliance med Arbejdstilsynet. Klinikkens første overlæge var senere
hygiejneprofessor Poul Bonnevie, som sidst i fyrrerne blev afløst af Jørgen Frost, der stod i spidsen for klinikken indtil 1978. Hans
efterfølger blev Finn Gyntelberg, som ledede klinikken på RH indtil 1997, hvor han fulgte med til BBH som ledende overlæge og fagets
første professor (fra 1995), og gik på pension ti år efter i 2007.
Klinikkens flytning fra RH til BBH var ikke uden problemer. Arbejdsmedicinsk klinik og Dermatologisk afdeling var de eneste to afdelinger,
som skulle flyttes fra RH. Med få undtagelser var der modvilje over for flytningen blandt disse afdelingers personale. På begge afdelinger
frygtede man forringelser både med hensyn til forskningsvilkår og fysiske rammer. Også de økonomiske vilkår i forbindelse med flytningen
gav bange anelser - ikke mindst hos afdelingsledelserne. En frygt som viste sig berettiget, idet de to afdelingers budgetter blev beskåret i den
periode, hvor beslutningen om flytning var taget til den blev effektueret. For arbejdsmedicinsk kliniks vedkommende var situationen, at
klinikken havde gode lokaleforhold på RH med plads til at huse Østerbroundersøgelsen. Klinikken havde tillige et rimeligt budget og nød
passende velvilje i RHs direktion. Ledelsen og personalet frygtede forringede lokalevilkår på BBH, da der ved flytteforhandlingerne blev
fremsat tre forslag til nye lokaler, som var skræmmende ringe. Heldigvis kom BBHs lægelige direktør Svend Juul Jørgensen med et fjerde
forslag, som alle på AMK blev meget begejstrede for. Tre tidligere overlægelejligheder ud til Lersøparken med haveadgang og udestue på
første sal. Med dette tilbud svandt bekymringerne næsten helt, og det var en ret tilfreds ledelse og personalegruppe, som indtog lokalerne den
1/6 1997.
Arbejdsmedicinsk klinik, som nu tog navneforandring til Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, fik en særdeles imødekommende og venlig
modtagelse på BBH. Det gode samarbejdsklima som altid har været herskende på BBH blev straks genkendt af de, der tidligere havde været
ansat på BBH og værdsat af alle. Både direktionen og de administrative medarbejdere gjorde alt, hvad de kunne for at klinikkens
medarbejdere skulle føle sig velkomne, og i løbet af meget kort tid var alle på klinikken enige i, at vi havde gjort et godt bytte ved at flytte til
BBH. Fortidens talemåde: at BBH stod for Byens Bedste Hospital, kunne arbejdsmedicinerne skrive under på.
De første ti år på BBH var meget fremgangsrige for arbejdsmedicinen. Det lykkedes at opruste den faste stab, så der i 2007 var fem
overlæger mod kun en i 1997. I årene 2002 til 2006 blev Peter Jacobsen, Niels Ebbehøj, Ann Kryger og Ole Steen Mortensen ansat som
overlæger. Giftinformationen var blevet åbnet for offentligheden, og det lykkedes at få den fondsfinansierede Østerbroundersøgelse på
budgettet. Da FG gik på pension i 2007 var det besluttet, at arbejdsmedicinen i Hovedstadsregionen skulle samles på BBH.
Begyndelsen
De første år efter udflytningen fra RH blev både Dermatologisk afdeling og AMK ganske godt integreret i BBH også kollegialt og fagligt, da
først professor Hans Christian Wulff og to år efter FG blev valgt til formænd for BBHs lægeråd. Disse formandskaber gav gode muligheder
for at lære BBHs mange kolleger at kende samt kendskab til hospitalets organisation og nøglepersoner.

I forbindelse med klinikkens flytning fulgte også to store danske befolkningsundersøgelser med - Copenhagen Male Study og
Østerbroundersøgelsen, som begge var tilknyttet klinikken og sammen med Glostrupundersøgelserne med i HCPP- Hovedstadens Center for
Prospektive Befolkningsundersøgelser. Et center oprettet og finansieret af Sundhedsministeriet. For Copenhagen Male Study (CMS) var der
tale om en returnering til BBH, idet denne befolkningsundersøgelse af 5200 mænd i alderen 40-59 år blev påbegyndt i 1970 med base på
BBH. Initiativtagerne til denne undersøgelse var overlægerne Niels A. Lassen fra klinisk Fysiologisk Afdeling, Steffen Gjørup og Niels B.
Krarup fra Medicinsk afdeling C. FG var som ung klinisk assistent og reservelæge ansvarlig for gennemførelsen af undersøgelsen i
samarbejde med flere sygeplejersker og med hjælp fra Dataloger på Københavns Universitet. CMS har givet data til fire disputatsarbejder, og
en opfølgningsundersøgelse ved Hans Ole Hein på Befolknings-undersøgelserne i Glostrup i 1985-86 har givet yderligere materiale til
efterfølgende analyser og publikationer lige til nu 2012. I et frugtbart samarbejde har seniorforsker dr.med. Poul Suadicani været
hovedarbejdskraft på CMS sideløbende med andre forskningsarbejder igennem nu 25 år. Analyser og publikationer fra denne undersøgelse,
som var i gang på RH, fortsatte uden afbrydelser. Østerbroundersøgelsen omtales andet steds.
Det kliniske arbejde
De kliniske arbejdsmetoder som havde været anvendt på RH fortsatte ganske uændret. Der blev hurtigt og problemfrit etableret et fornuftigt
samarbejde med relevante afdelinger på BBH. De kliniske problemstillinger som hyppigst blev set efter flytningen var ikke anderledes end
på RH, men i løbet af de atten år FG havde ledet afdelingen på RH, var der alligevel indtruffet et ret markant skift i de kliniske
problemstillinger. I 1980ernes begyndelse var skader efter kemiske påvirkninger hyppigt forekommende blandt klinikkens patienter, især
hjerneskader efter udsættelse for organiske opløsningsmidler hos malere, trykkeriarbejdere og serigrafer. Også symptomer forårsaget af
blyudsættelse sås ret ofte. Efter en betydelig forebyggelsesindsats, hvori klinikkens læger havde haft en væsentlig rolle, blev kemiske
arbejdsskader næsten udryddet i løbet af 1980erne.
De første år på BBH havde hovedparten af patienterne problemer med bevægeapparatet efter mange års fysisk belastende arbejde, hvilket
også er tilfældet i dag. Der begyndte dog at dukke flere patienter op med psykiske arbejdsmiljøproblemer, et problem som siden er steget
støt. Også patienter med indeklimaproblemer i arbejdet eller privat så vi en del af, men næppe flere end i tiden på RH.
Som et anekdotisk eksempel på at bevægeapparatproblemer af og til kan løses effektivt skal kort refereres arbejdslæge Hans Ole Heins brev
til generaldirektøren for Postvæsenet. Han havde haft flere postbude som patienter med ondt i knæene. Smerter som patienterne og Hans Ole
mente skyldtes postbudenes sko med hårde slidstærke såler. Efter at Hans Ole havde gjort generaldirektøren opmærksom på, at forkert fodtøj
kunne være en risikofaktor i postbudenes arbejdsmiljø, gav postvæsenet dets bude gode ergonomiske sko med affjedrende såler. Kuren
virkede, og problemet forsvandt.
Blandt patienter med psykiske arbejdsmiljøproblemer så vi til vores overraskelse en del ansatte i Folkekirken. Da vi ved vores regelmæssige
møder med Arbejdstilsynet gjorde de tilsynsførende opmærksom på disse erfaringer, svarede de, at det vidste de udmærket. De havde både
henvendt sig til flere menighedsråd og Kirkeministeriet. Ingen af disse instanser mente, at det var deres problem. Dette førte til handling fra
klinikkens side. Se under forskningsafsnittet.
Alt i alt forløb det kliniske arbejde uden de store problemer på BBH. Ressourcerne var passende, så der var ikke ventetid af betydning,
hvilket ikke altid var tilfældet på RH, hvor sparekrav i visse perioder medførte lange ventelister.
Forskning
Som ovenfor anført var en ret betydelig del af klinikkens forskning baseret på CMS, som indeholdt data, der kunne belyse både genetiske og
påvirkningsfaktorers betydning for flere forskellige sygdommes opståen, især hjerte-kredsløbssygdom. Eksempelvis er fysiske og kemiske
arbejdsmiljøfaktorers betydning blevet studeret i CMS. Vi fandt således, at mænd, der havde været udsat i lang tid for luftforurening på
arbejdet, eksempelvis svejse- og lodderøg, havde 2-3 gange øget risiko for at få blodprop i hjertet, men det gjaldt kun for mænd med
blodtype 0. Senere observationer i dette studie har også vist, at mænd med hårdt fysisk arbejde har 2 gange øget risiko for at dø af blodprop i

hjertet, hvis ikke de har en god kondition. Det har i mange år været diskuteret om et moderat alkoholforbrug reducerer risikoen for blodprop i
hjertet. Der har dog i litteraturen været mistanke om, at livsstilsfaktorer inklusive kostvaner, kunne være den egentlige årsag. I CMS fandt vi,
at hjertedødeligheden blandt mænd der indtog mere end 8 glas vin om ugen var halveret blandt de knap 60% med blodtyperne A, B og AB.
Blandt mænd med blodtype O, lidt mere end 40%, var der ingen sammenhæng mellem vinindtagelse og hjertedød. Et fund der peger på en
årsagssammenhæng, men at denne er betinget af genetiske forhold.
Som nævnt ovenfor førte vores diskussion med Arbejdstilsynet til handling. Da vi fandt ud af, at vores kolleger på andre arbejdsmedicinske
klinikker også havde haft overraskende mange patienter fra Folkekirken, og da Arbejdstilsynet heller ikke andre steder kunne trænge
igennem med forebyggelse, skrev vi til kirkeminister Tove Fergo i 2002. I skrivelsen fremførte vi, at det var paradoksalt, at så mange ansatte
i Folkekirken gav udtryk for, at de var udsat for psykiske arbejdsmiljøproblemer – ikke mindst i betragtning af at Folkekirken er en
organisation, som sætter sjælesorg i højsædet. Vores forventninger til at få et svar var få og små, men da vi næsten havde glemt sagen, blev
vi ringet op af ministersekretæren, som inviterede os til et møde i Kirkeministeriet. Over dejlig frugt, kage og kaffe blev vi spurgt, om vi
kunne hjælpe Ministeriet med en udredning, da også Ministeriet var opmærksom på, at der var problemer med det psykiske arbejdsmiljø i
Folkekirken. Vi satte næsen op efter at få finansieret et Ph.d. studium til halvanden million Kr.. Dette ønske kunne ikke imødekommes. Vi
takkede alligevel ja til opgaven og de tre-fire hundrede tusinde Kr., som fulgte med til støtte for projektet. Det lykkedes at gennemføre en
spørgeskemaundersøgelse af alle ansatte i 500 sogne ud af ca. 2000. Da vi nåede august, havde vi analyseret data og fik skrevet en rapport,
som vi kunne forelægge for kirkeministeren og ministeriets embedsmænd i september 2002. Undersøgelsen viste til ministerens tilfredshed,
at overordnet var ca. 80 % af medarbejderne tilfredse med deres arbejde. Den kunne dog også bekræfte mistanken om, at der var en del ret
alvorlige psykiske arbejdsmiljøproblemer. Især den yngre del af de kvindelige præster var stressede, og i det hele taget havde de intellektuelt
arbejdende i Folkekirken en del problemer, mens graverne havde et fint psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelsen afslørede ikke mindst, at
præsterne følte sig isolerede i deres arbejde, og at de havde forbløffende lidt støtte fra deres overordnede. På basis af undersøgelsens
resultater mundede rapporten ud i en række anbefalinger til forbedring af Folkekirkens arbejdsmiljø.
Et andet større forskningsprojekt som det er værd at nævne, er undersøgelsen af de danske militær- og politi folk, som var udsendt til Irak
efter den første golfkrig i 1990-91. Denne undersøgelse gennemførtes på anmodning af Forsvarets Sundhedstjeneste ved generallæge Knud
Jessen og stabslæge Sven Phillip Jørgensen. Forsvaret sponserede undersøgelsen af ca. 800 deltagere ca. 250 kontrolpersoner og ca. 600
tidligere udstationerede. De to vigtigste resultater af undersøgelsen blandt mange var, at en del udsendte havde fået psykiske men af
udstationeringen i form af ikke tidligere erkendt post traumatisk stresssyndrom. Tillige at vi kunne afvise en mistanke om skader på grund af
kontakt med radioaktive eller giftige kemiske påvirkninger. Undersøgelsen gav anledning til senere betydelig opmærksomhed på
helbredsfølger af udsendelse til krigszoner i fjerne lande. Den praktiske del af undersøgelsen blev varetaget af reservelægerne Bernadette
Guldager og Torben Ishøy.
Den betydelige indeklimaforskning som var påbegyndt på RH fortsatte på BBH. Harald Meyers skoleundersøgelse af elever og lærere i
Københavnske skoler omtales i det følgende. I denne undersøgelse, gennemført som et Ph.d.-projekt, fandtes mange sammenhænge mellem
skolernes indeklima og både børnenes og lærernes befindende i deres dagligdag. I et samarbejde med Arbejdsmiljøinstituttet gjordes en
meget original opdagelse vedrørende støvkvalitet og indeklimagener. Visse støvtyper har en særlig stor både lokal og systemisk virkning på
mennesker. Disse egenskaber fik man mistanke om i en cellekulturmodel udviklet af Lejla Allermann, og mistanken kunne underbygges ved
at sammenligne forekomsten af indeklimagener i skoler med større eller mindre forekomst af støv med potentiel lokal og systemisk effekt.
Klinikken var en ledende arbejdskraft i et stort program om skimmelsvampes helbredsmæssige betydning i indeklimaet. I offentlighedens og
journalisters opfattelse er skimmelsvampe meget sundhedsskadelige, både nu og dengang vores forskningsprogram blev iværksat. Dette på
trods af, at vores meget omfattende forskning i emnet faktisk viste, at kun børn og ældre kvinder syntes at være generede af skimmelsvampe i
de skoler vi undersøgte. Programmet kunne vise sandsynlige helbredseffekter af skimmelsvampeudsættelse, men alt i alt ret beskedne.
Uanset eventuelle helbredseffekter bør skimmelsvamp i indeklimaet alligevel undgås, da svampevækst også indikerer andre
bygningsmæssige problemer.
Undervisning

Den kliniske undervisning, som havde været etableret på RH siden 1992, fortsatte uændret på BBH. Studenterne var lidt utilfredse med at
skulle køre til BBH fra RH, men da undervisningen indtil 2005 var obligatorisk med tilhørende skriftlig eksamen, måtte studenterne møde op
om morgenen til patientdemonstration og diskussion af en patients arbejdsanamnese og sygdomme. Underviserne af tre hold studenter af 24 i
6 uger var FG og Hans Ole Hein. Undervisningen blev meget vel modtaget af studenterne. For mange studenter var patienternes historier om
deres arbejdsforhold en øjenåbner, da de ikke vidste ret meget om patienters arbejdsvilkår.
Hvert semester underviste vi også i hvilke risikofaktorer, der er eller kan være i lægers arbejdsmiljø. Fra 2005 og ca. fire år frem blev den
kliniske undervisning i arbejdsmedicin lagt efter, at studenterne havde været til eksamen i faget. Et meget beskedent fremmøde til
undervisningen blev resultatet, hvilket er let at forstå.
Klinikkens arbejdsmiljøsygeplejerske Christine Wolff underviste mange forskellige faggrupper rundt omkring i landet og fik i samarbejde
med flere bedriftssygeplejersker etableret en international arbejdsmiljøsygeplejeuddannelse på Sheffield University UK. Desværre er der
aldrig blevet uddannet ret mange arbejdsmiljøsygeplejersker i Danmark. Sådanne kunne helt sikkert gøre god gavn i mange virksomheder.
Samarbejde
Både på RH og på BBH har klinikkens personale haft mange kontakter og samarbejde med medarbejdere i andre hospitaler, med
Arbejdsmiljøinstituttet, andre arbejdsmedicinske klinikker, Sundhedsstyrelsen, Arbejdsskadestyrelsen, Ankestyrelsen, Arbejdstilsynet,
København Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, DTU, bedriftssundhedstjenester og arbejdsmedicinske kolleger og institutioner i
udlandet, især nordiske. Samarbejdet har altid været godt og givende.

Billig brændevin og forsvundne byggematerialer

Af Louise Voss Bendixen, kommunikationskonsulent
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
louise.voss.bendixen@regionh.dk

Litteratur
Kommissionen angaaende Bispebjærgs Opførelse 1907-1909. Københavns Stadsarkiv.
Kommissionen angaaende Bispebjærgs Opførelse 1907-1909. Københavns Stadsarkiv.
”Bispebjerg Hospital”, Ugeskrift for Læger; 1913, s. 1572-1582. Artikel af Overlæge Sophus Bang, Bispebjerg Hospital.
Magistratens 2. afd. ”Kommissionen angaaende Bispebjærgs Opførelse 1910. Københavns Stadsarkiv.
”Bispebjerg Hospital” - Ugeskrift for Læger, 1913, s. 1572-1582. Skrevet af overlæge, dr. med. Sophus Bang.

Bispebjerg Hospital bliver til
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Opførelsen af Bispebjerg Hospital
For 100 år siden mente læger og politikere, at oplevelsen af omgivelser og rum, deres proportioner, farver, lyde og lugte var af
grundlæggende betydning for livskvalitet og helse. Betydningen af patienters og personales oplevelse af deres omgivelser er i dag nok
nedprioriteret i forhold til den biomedicinske tankemåde som kendetegner moderne medicin, hvor effektiviteten måles i økonomi og antal
operationer/patienter, der kan nås per tidsenhed
Da Bispebjerg hospital åbnede i 1913 var hensigten med hospitalets plan og opbygning netop at lys, luft, stilhed og smukke omgivelser
skulle danne patienternes (og personalets) indtryk af hospitalet som et hyggeligt og smukt sted. I det følgende vil vi beskrive, de tanker der lå
bag planlægningen af dette hospital, som stadig fremstår smukt præget af disse tanker, selvom der senere er sket en fortætning på
sygehusområdet.
Baggrunden for at bygge Bispebjerg Hospital
Forhistorien til bygningen af Bispebjerg hospital er vigtig for at forstå borgerrepræsentationens handlemåde. I årene før det store udbrud af
kolera i København i 1853 havde nogle læger offentligt kritiseret de dårlige hygiejniske forhold i København og de følger, de havde for
sundheden i byen. Koleraen fremmede denne diskussion af betydningen af lys og luft, rent vand og gode kloaker, og førte til opførelsen af
Kommunehospitalet (indviet 1863) og forskellige arbejderboliger som f. eks. "Kartoffelrækkerne", hvor lys og grønt var væsentlige
elementer (1).
Kommunehospitalet blev hurtigt for lille. Befolkningstallet steg fra 155.143 i 1860 til ca. 358.000 omkring år 1900. Tallet øgedes yderligere
ved indlemmelse af Brønshøj, Valby, Vigerslev og Kongens Enghave i 1901 til 411.000. Belastningen af hospitalsvæsenet blev også forøget
ved indførelsen af tvangsbehandling og gratis behandling af kønssygdomme og ved ændringen af lov om sygekasser i 1892, der udvidede
adgangen til hospitalsbehandling. Da lægernes muligheder for at behandle sygdomme, der tidligere ikke havde kunnet helbredes eller
mildnes, blev flere, steg antallet af indlæggelser endnu mere, og kravene til sygehusenes indretning voksede.
Københavns kommune reagerede ved at opføre nye sygehuse som Øresundshospitalet som karantænehospital, taget i brug 1878, og
Blegdamshospitalet (hvor Panum Instituttet nu ligger) som epidemisygehus i 1879. Begge disse sygehuse anlagdes med store haver. Ved
indlemmelsen af Sundby i 1902 fulgte hospitalet med, og kommunen erhvervede et anneks til Kommunehospitalet samme år, men alligevel
manglede København et stort nyt hospital. Der var flere grunde til denne tøven. Vigtigst var formentlig den vaklende økonomi. Den
voksende befolkning fordrede skoler, kloaker, vand og veje, og som var dyrt. Kommunen havde også et stort nyt rådhus under opførelse
(indviet 1905), og de sociale udgifter steg. Kommunen havde ikke lov til at sætte skatterne i vejret og måtte indtil 1910 finansiere sit
driftsunderskud ved lån, en situation, der ikke fristede til store nye udgifter.
En anden grund til kommunens tilbageholdenhed kan være forholdene vedrørende de selvejende institutioner Det kongelige Frederiks
Hospital (i dag Designmuseum Danmark) og Den kongelige Fødselsstiftelse. Frederiks Hospital, der var åbnet 1757, var bestemt for
Københavns fattige og blev drevet for fundatsmidler og et permanent statstilskud. Efter Kommunehospitalets åbning faldt det i øjnene, at

Frederiks Hospital var for lille og for forældet og fra 1872 havde såvel hospitalets direktion som Kultusministeriet ønsket forholdene ændret.
Langvarige forhandlinger mellem hospitalsdirektion, kommune, stat og universitet havde vanskeligt ved at løse problemerne. Hospitalet
måtte flyttes til Fælleden, men Folketinget ville ikke bevilge midler til et hospital, der kun skulle betjene københavnerne. Det var klart, at
kommunen ikke kunne udbygge sit hospitalsvæsen, så længe Frederiks Hospitals forhold ikke var afklaret. Først efter systemskiftet 1901
løstes knuden ved at gøre det nye hospital til Rigshospital, et behandlings- og undervisningshospital for alle landets indbyggere. Da loven
herom var vedtaget i 1903 vidste borgerrepræsentationen, at byens borgere ikke længere havde fortrinsret til sengene på det nye sygehus. Det
udvalg, der var nedsat i 1899 for at udarbejde planer for det nye hospital, kunne nu gå i gang (1,2).
Skønt kommunen ikke havde opført nye hospitaler i 1890erne, kun udvidet afdelinger på Kommunehospitalet, var man klar over, at behovet
herfor var påtrængende, og at der var brug for grunde til at bygge på og til begravelsespladser. Borgmester Ludvig C. Borup (1836-1903)
havde derfor købt gårde på Bispebjerg i 1894 og da hospitalsudvalget blev nedsat i 1899 udpegede man derfor "Pladsen paa den sydøstlige
Side af Bispebjerg Bakke ned mod Lersøen paa det Areal, der allerede i Halvfemserne erhvervedes af Kommunen med den Tanke en Gang i
Tiden her at bygge et Hospital. Pladsen maa siges at være næsten ideel, idet den skraaner mod Sydøst, ligger vestlig for Byen og derfor ikke
generes af Røg ved de hos os fremherskende vestlige Vinde, ligesom Arealet baade ved sin Størrelse og ved sin Bonitet egner sig godt til
Hospitalsanlæg" (3).
Da man i 1850erne diskuterede opførelsen af nye hospitaler var man påvirket af udviklingen i udlandet. Her lagde man vægt på, at lys og luft
modvirkede smitte. I England foretrak man at bygge hospitalsafdelingerne som lave pavilloner adskilt fra hinanden, i Tyskland derimod som
højere sammenhængende bygningskroppe, korridorhospitaler (2). Ved bygningen af Kommunehospitalet havde man, formentlig af
økonomiske grunde, valgt korridortypen (2). Kommunens hospitalsudvalg havde bedt stadsarkitekt Ludvig Fenger (1849-1905) udarbejde en
plan for hospitalet, hvad han også gjorde. Sagen blev forsinket af borgmester L.C. Borups død i 1903 og Fengers sygdom og død 1905, og da
den nyvalgte borgmester Jens Jensen (1859-1928) skulle have tid til at sætte sig ind i sagen, kom den først til behandling i
Borgerrepræsentationen 1905.
Borgerrepræsentanterne henviste direkte til deres forgængere, der klogt havde bygget Kommunehospitalet som lyst og åbent. Det kritiseredes
klart, at dette hospital ved senere tilbygninger var blevet mørkere og kasernelignende, og derfor fandt man, at Bispebjerg var en "heldig
Beliggenhed og en heldig Plan" (3). Den rigelige grund var 2½ gang så stor som Kommunehospitalets. Man valgte at lægge hospitalet
tilbagetrukket fra den senere Tagensvej, fordi man regnede med, at den ville blive meget trafikeret og derfor støjende.
Borgerrepræsentanternes interesse for lys og luft er næppe blevet mindre af, at lægen Niels Finsen i 1903 var blevet tildelt Nobelprisen for
sine lysbehandlinger.
Borgmester Jensen fik fuldmagt til at lade planer for et hospital til 600 senge, der kunne udvides til 1000, udarbejde. Magistraten fik
fuldmagt til at ansætte en arkitekt, der ikke var i kommunens tjeneste, til at udføre planlægningen. Arbejdet blev overdraget professor Martin
Nyrop (1849-1921) (Fig. 1), de tekniske installationer skulle forestås af stadsingeniør A.C. Karsten (1857-1931) fra Kommunens tekniske
afdeling og landskabsgartner Edvard Glæsel (1858-1915) skulle udføre haveplanerne. Et udvalg med borgmester Jensen som formand og
repræsentanter for læger og administration blev nedsat til at bistå med sagkyndig rådgivning. Denne kommission fremlagde med Nyrops og
Glæsels planer indstilling om opførelsen 6. juni 1906. Her fastholdt man fra Fengers forslag pavillonhospitalet som det mest formålstjenlige:
”ikke mindst i vort forholdsvis solfattige Klima er det af Betydning at kunne placere Hospitalsbygninger paa en saadan Maade, at der til
Sygestuerne skaffes den bedste Adgang for Luft og Lys" (Fig. 2)
Borgerrepræsentanterne var tilfredse med planen: "Saaledes er, saa vidt det kunde ses af Tegningen, Terrainets Skraaning benyttet paa
overordentlig heldig Maade, saaledes at Adgangen for Lys og Luft bliver næsten ideal” (Fig.3, 4). Bispebjerg Hospital blev altså et
pavillonhospital, fordi lys og luft af borgerrepræsentanterne blev anset for vigtig (4). Man kunne tro, at årsagen var ønsket om isolering, men
det er ikke tilfældet. Fra Kommunehospitalet vidste man, at det var muligt at begrænse smitte af f.eks. tuberkulose til enkelte stuer.
Jens Jensen var uddannet som maler, var den første socialdemokratiske borgmester og havde overtaget en konservativ administration fra
borgmester Borup. Det har formentlig derfor været af betydning for ham, at han var bekendt med både Nyrop, Glæsel og Karsten fra

opførelsen af Københavns Rådhus. Ganske vist havde Borup været formand, men Jensen havde været medlem af det ansvarlige udvalg og
vidste, at de tre herrer arbejdede godt og tillidsfuldt sammen, hvad der sikrede en hurtig og gnidningsfri forretningsgang. Hans tillid til netop
dem fremgår af hans behandling af anlægget af Fælledparken. Planer for den fremkom ved en konkurrence i 1905. Den endelige plan
udarbejdedes på grundlag af vinderprojekterne af stadsingeniøren i samarbejde med Glæsel efter Jens Jensens forlangende (4).
Nyrop havde rejst en del og var inspireret af og fortrolig med historicismen, den stilretning han var blevet undervist i på akademiet. Han var
stærkt national i sin behandling af de stilretninger han frit benyttede. I modsætning til den strenge historicisme, hvor en bygning opføres i en
bestemt stil, benyttede Nyrop forskellige stiltræk i samme bygning. Selv hvor han er påvirket af jugendstilen (skønvirke), får den hos ham et
personligt, nationalt præg. Bispebjerg Hospital er et nationalromantisk bygningskompleks påvirket af forskellige traditioner, badebygningen
f. eks. af romersk arkitektur og kapellet af den italienske middelalderlige bygningskultur, men alle tegnet med Nyrops egen iderigdom. Intet
fremtræder som stilkopiering. Nyrop henviser hyppigt til dansk byggetradition, f.eks. ved brug af bindingsværk i højtliggende dele af
bygningerne, hvorved konstruktionen også virker lettere. Eksempler kan være maskinhusets øvre etager, og forbindelsesgangen fra
sygestuerne til operationsbygningen (Fig. 5). Nyrop anvender i sin meget beherskede brug af dekoration også henvisninger til traditionen
f.eks. ved anvendelse af bislagssten i hovedporten (Fig. 6) og ved indgangene til pavillonerne (hvor disse dog er anbragt i selve muren) og
patologisk institut. Københavns byvåben er diskret antydet på mange bygninger ved tre lodretstående mursten, repræsenterende de tre tårne.
Byens våben gengives i stort format ved det høje, nu nedrevne vandtårn og administrationsbygningens to tårne. Set fra byen var dette symbol
tydeligt.
Forslaget omfattende seks sygepavilloner med i alt 528 senge (Fig. 7). Hver sygepavillon skulle have to etager med hver 44 sengepladser, der
fordeltes på to stuer af 12 senge, to stuer af seks senge, to stuer af tre senge og to stuer af en seng (Fig. 8). Under den videre behandling af
forslaget viste det sig, at de projekterede 12 sengestuer var tilstrækkelig store til at rumme 16 senge (Fig. 2, 8), og man forøgede herefter
sengeantallet til 52, således at hospitalet kunne rumme 624 sengepladser. Ved åbningen havde man i sygepavillon nummer seks indrettet et
afsnit for børn, således at sygehuset havde 700 sengepladser (5). Kommissionens forslag omfattede foruden sygepavillonerne en række
bygninger, blandt andet administrationsbygning, køkkenbygning, vaskeribygning, badebygning, kedel- og maskinhus samt
sygeplejerskebygning, som alle var tænkt placeret uden om sygepavillonerne (Fig. 7) (8, 13). Det var kommissionens tanke, at hospitalet
senere skulle kunne udvides ved tilføjelse af yderligere seks sygepavilloner (Fig. 7).
I indstillingen fastholdt kommissionen pavillonhospitalet som det mest formålstjenlige, "ikke mindst i vort forholdsvis solfattige Klima er det
af Betydning at kunne placere Hospitalsbygninger paa en saadan Maade, at der til Sygestuerne skaffes den bedst mulige Adgang for Luft og
Lys" (Fig. 2, 9, 10). Man kunne tro, at årsagen var ønsket om isolering af patienter, men det er ikke tilfældet. Fra Kommunehospitalet vidste
man, at det var muligt at begrænse smitte af f. eks. tuberkulose til enkelte stuer. Borgmester Jensen understregede ved behandlingen af
forslaget, at bygningerne var uden pynt, men dog opført med håndstrøgne sten på facaderne. "Arkitekten har lagt megen Vægt paa, at Pynten
og Hyggen tilvejebringes ved et pænt Haveanlæg, hvortil Terrainet egner sig fortrineligt, og ved hvidmalede Vinduesrammer, som jo altid
gør et pænt og renligt Indtryk, saa at de kostbare materialer vel erstattes af den Hygge over det hele, som formentlig netop tilstræbes ved et
Hospitalsanlæg" (4). Det var, af hensyn til kommunens økonomiske problemer, ønskeligt, at der ikke blev fråset med overflødig pynt.
Årsagen til, at Bispebjerg Hospital blev et pavillon-hospital var ønsket om lys og luft og hygge, ikke isolation af de syge.
Den endelige beslutning om hospitalets opførelse blev truffet i Borgerrepræsentationen, som vedtog Magistratens indstilling den 2. marts
1908. Opførelsen blev påbegyndt snart efter. Borgmester Jens Jensen ønskede, at hans vælgere skulle have den samme omsorg og behandling
som andre og opnåede, at hospitalet blev bygget i et på daværende tidspunkt moderne, smukt og funktionelt pavillonsystem omgivet med
grønne områder.
Lys, luft og grønne omgivelser
Det blev dengang anset for væsentligt, at besøgende på en stor institution som Bispebjerg Hospital let kunne finde rundt. Et krav til anlægget
var altså, at det skulle være overskueligt. På den anden side var det et ønske, at patienterne skulle finde hospitalet hyggeligt og have ro til at
hvile og rekreere sig. De medicinske behandlinger var stadig begrænsede. Indførelsen af den aseptiske operationsteknik medførte, at man

kunne operere "selv saa ædle Organer som Hjernen, Hjertet og Lungerne" (5). Men endnu var den antibiotiske behandling ikke udviklet, så
der var en betydelig øget risiko for efterfølgende infektioner (penicillinet kom først midt i 1940erne). En styrkelse af immunforsvaret kunne
opnås med nærende kost, lys og luft, hvorfor man lagde stor vægt på dette, som igen i dag spiller en stor rolle. Overskueligheden for
besøgende og patienter var opnået ved at placere bygningerne symmetrisk omkring en midterakse med længdeveje på den sydvestre og
nordøstre side af pavillonerne, forbundne ved tværveje (Fig. 7). Den optiske føring af besøgende bestod i at placere indgange til
sygepavilloner således, at de let kunne ses. Samtidig skulle helheden fremtræde indbydende og hyggelig. Desuden skulle haverne, knyttet til
de enkelte pavilloner eller afdelinger være beskyttede, så rekonvalescenterne kunne nyde dem i ro (Fig. 9). Skulle dette opnås, var et godt
samarbejde mellem arkitekt og havearkitekt nødvendigt.
Pavillonbygninger
Hospitalet blev placeret på en skråning, hvor terrænets stigning er benyttet til et smukt trappeparti og med sygebygningernes facader vendt
mod SØ-NV. De røde håndstrøgne murstenssygebygninger på en betonsokkel er to-etagers pavilloner placeret omkring en akse op ad
Bispebjerg bakke med sydvendte sengestuer vendt imod haverne. De skrå tage er røde lyse tagsten (Fig. 4). Til den oprindelige største
sygestue med 16 senge, siden adskilt til to og tre sengs stuer, er på gavlen bygget et lukket glasveranda, tænkt som opholdsstue med en
mindre trappe, der fører ned i haven (Fig. 10). Men kort tid efter åbningen af hospitalet var der fortsat en betydelig overbelægning, hvorfor
man inddrog glasverandaerne til sygestuer, hvor der kunne ligge op til otte patienter. Alle sygestuer har store vinduer mod sydøst, der giver
et udmærket dagslys, og dobbeltglas, så det ikke trækker (Fig. 2). Opvarmningen var helt speciel med frisk opvarmet luft, der kom op
gennem riste ved gulvet og udtræk oppe ved loftet, hvorved man undgik træk (6). På væggene er freskomalerier, der tåler afvaskning, med
motiver fra naturen, som fugle, træer og landskaber (Fig. 11) malet af blandt andet Martin Nyrops datter Ernestine. Der er en stor dagligstue
med bueformet karnap med store vinduer med udsigt ud over haven, så man føler naturen tæt på og med veranda, hvor man kan gå ud og
sidde (Fig. 10).
Som en forbedring i forhold til tidligere hospitalsbyggerier blev der i hver pavillon indrettet eget laboratorium og et undersøgelsesrum, så
man kunne undersøge en patient mere grundigt i enrum, så "andre Patienter undgaar unødvendige psykiske Chok" (Fig. 8).
Pavillonbygningerne er flankeret af to lange alleer med lindetræer på begge sider og forbundne ved tværveje mellem bygningerne. På begge
sider er de to nederste pavilloner på samme side af trappepartiet indbyrdes forbundet ved en lang overdækket forbindelsesgang, der på grund
af terrænets skråning fører fra første salen i forreste bygning til stueetagen i bageste bygning (Pavillon 1-3 og 2-4). Fra midten af denne bro
udgår en bygning til operationsstuer, så patienterne kan køres direkte til og fra operation (Fig. 5). Operationsstuerne er formet som et femkantet rum med spidsbuet hvælving af loftet, så eventuel fugtighed, der omdannes til dråber, ikke drypper ned på operationslejet, men løber
ned på siderne. Omkring knap den ene halvdel, bag dobbelte ruder er en gang, hvor studerende og fremmede læger kan overvære operationen
uden at skulle klæde sig om. Der var fra begyndelsen opført to operationsbygninger, men kun den ene blev taget i anvendelse straks, den
anden blev først taget i brug i 1927 (2). I dag anvendes de ikke mere til operationer, men blandt andet som undervisningslokaler. I stueetagen
under pavillon 1 blev anlagt en røntgenafdeling med vægge, hvor der var indsat blyplader og hvis vinduer var beskyttet med blyglas.
Til at forbinde de forskellige bygninger blev under hele hospitalet indrettet et net af tunneller beregnet på den interne transport af patienter og
af mad og forsyninger til hospitalets afdelinger (ca. 5,5 km underjordiske gange). Hermed ville man undgå støj og irriterende trafik, for de
indlagte patienter.
Omkransende sygepavillonerne findes køkkenbygningen, kedelbygningen, vaskeri, administrationsbygning, funktionærbolig, badebygning
(reumatologisk ambulatorium) og sygeplejeboligen. Centralvaskeriet skulle forestå vasken for samtlige københavnske kommunale hospitaler.
I administrationsbygningen var indrettet modtagelsesværelser for syge, der ankommer, ambulatoriefunktion, apotek, bolig for kandidater og
overordnet personale som overlæger (Fig. 7, 12). I dag rummer bygningen stort set kun de administrative funktioner. På hver side af
hospitalet, bortset fra syd hvor administrationsbygningen ligger, er der en portnerbolig og adgang til hospitalet i dagtimerne (Fig. 13). I det
nordøstlige hjørne langt fra sygepavillonerne blev bygget kapel og patologisk institut (Fig. 8,13). Omkring hele hospitalet blev opsat et 2,2
meter højt gitter af jerntråd, som skulle støtte en opvoksende hæk af klippet tjørn.

Tidligere havde sygeplejerskerne boet på selve afdelingen eller i tagetagen på de enkelte sygebygninger. Ved indretningen af Bispebjerg
Hospital fandt man det mest hensigtsmæssig at indrette boliger for sygeplejersker i en særlig sygeplejerskebolig. Sygeplejeboligen kunne
huse hele sygeplejepersonalet med 150 værelser i en smuk trefløjet bygning med madsal og egen afsondret have. Som den første
sygeplejeforstanderinde i landet og for alle Københavns Kommunes hospitaler, blev Charlotte Munck (1876-1932) udnævnt med sæde på
Bispebjerg Hospital, og med sin kristne livsholdning og uddannelse fra Presbyterian Hospital i New York, fik hun reformeret
sygeplejerskernes uddannelse såvel praktisk som administrativt, blandt andet med indførelsen af de blå- og hvidstribede uniformer. En anden
nyskabelse var, at forstanderinden, inspektøren og overkirurgen var på lige niveau vedrørende administrative beslutninger
Det nye smukke bygningsværk vakte berettiget opsigt i 1913 og i årene derefter. København havde nu fået et nyt hospital med lys, luft og
grønne omgivelser. Ved åbningen af sygehuset var der en kirurgisk afdeling A og to medicinske afdelinger B og C (Fig. 14).
Hvad sagde udlandet til hospitalet? I en notits i Dansk Kommunaltidende 1919 skrev en af Tysklands dengang førende videnskabsmænd og
mediciner professor Friedrich von Müller, der havde besøgt hospitalet, og mente at den flotte indretning var gået langt ud over, hvad
nødvendigheden kræver. Han fæstnede sig specielt ved opholdsrummene midt i hver etage, som han mente deres kunstneriske og magelige
udstyr ville være en ære for den fornemste privatklinik.
Området øst for pavillonbygningerne blev udlagt til gartneri med frugttræer og grønsager, så hospitalet var delvis selvforsynende.
Der var igennem 1920- og 30erne et stigende behov for psykiatriske og kirurgiske sengepladser i Københavns Kommune og i 1932 åbnede
den psykiatriske afdeling på Bispebjerg Hospital med 151 senge. Snart efter påbegyndtes opførelsen af den nye kirurgiske afdeling (F,
bygning 7) med 156 senge og hvor der ikke var nogen stuer med mere end 6 senge, og med en ny røntgenafdeling, som stod færdig i 1942.
Begge bygninger blev projekteret af arkitekt Gunnar Laage (1876-1948) og opført efter korridorsystemet. Gunnar Laage har også forestået
det gamle Odense Byb og Amts Sygehus og de røde murstensbygninger på Rigshospitalets Tagensvejafsnit. Bygning F fik en tilbygning, der
stod færdigt i 1963 så bygningen nu dannede et T (2).
Den psykiatriske afdeling fik haven ud mod Tuborgvej opdelt i to lukkede haver for de psykiatriske patienter. I dag er opsat en barakbygning
i midten af haven, og hegnet til haverne fjernet. Den i 1947 oprettede børnepsykiatriske afdeling fik først til huse i en barakbygning foran den
psykiatriske bygning, og blev i 1954 overflyttet til Welanderhjemmet (Fig. 15). Den selvejende institution Welanderhjemmet, der var
projekteret af arkitekt Andreas Fussing, der havde været tegner hos Martin Nyrop, ligger mod øst uden for hospitalets område, blev
færdigbygget i 1916 med plads til 52 børn med medfødt syfilis
Allerede i 1942 bevilgede Borgerrepræsentationen midler til opførelse af et nyt tuberkulosehospital i tilknytning til Bispebjerg Hospital, dog
uden at bevillingen umiddelbart blev benyttet. Fra 1956 påbegyndtes byggeriet af Lersøparkhospitalet, der blev kaldt Lungepaladset eller Lbygningen, med tilhørende behandlingsbygninger og allerede 1960 kunne den anvendes til medicinske sengepladser (2). Ved indflytningen
af Øresundshospitalet i 1963 fik tuberkuloseafdelingen kun 100 sengepladser, da man nu kunne behandle tuberkulose medicinsk med god
effekt. I bygningen oprettedes en thoraxkirurgisk afdeling med 75 sengepladser, en medicinsk afdeling med 100 sengepladser og 32
sengepladser til en øre-, næse og halsafdeling. Det nye var, at man kun indrettede små ”sygestuer”, hvor de største rummede 4 senge, de
øvrige to og en seng. Bygningen blev indviet 19. september 1963, på 50 års dagen for oprettelsen af Bispebjerg Hospital (2).
Foran denne bygning anlagdes omkring en stor plæne en utrolig smuk og vellykket have, hvor træer og staudebede giver mulighed for
spadsereture af forskellig længde. Disse er afmærkede, så patienter eller plejepersonale kan vælge, hvor lang spadsereturene skal være. Også
her er anbragt bænke i læ med udsigt til de smukke bede.
Det oprindelige Bispebjerg med de 6 sygepavilloner og tilhørende haver er nu blevet fredet, og det engelske arkitektfirma BDF har vundet
konkurrencen om en helhedsplan for det nye hospital, der fint svarer til de gamle bygninger. De nye bygninger bliver kun i få etagers højde
og ankomstpladsen og indgangen sydvendt midt på området, så man udnytter dagslyset mest muligt året rundt. Frem mod 2025 skal det nye
Bispebjerg hospital stå helt færdigt.
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Illustrationer
Fig.1. Marmorbuste af Bispebjerg hospitals arkitekt, professor Martin Nyrop (1849-1921), opstillet i Københavns Rådhus festsal. Udført i
1922 af Aksel Einar Utzon-Frank (1888-1955). Foto : 2008.
Fig. 2. En af de store 16 sengsstuer med stort lysgivende vindue mod sydøst Foto: 1913.
Fig. 3. Foto taget fra administrationsbygningen visende trappeopgangen til sygepavillonerne. Forrest de to branddamme og i baggrunden det
runde vandtårn, disse elementer er senere fjernet. Besøgstiden er slut og alle er på vej ud af hospitalet. Foto: forår 1915.
Fig.4. Trapperne i midteralléen ved Pavillon 3 og 4 med granitskulptur af Rasmus Harboe (1907-13): ”Glæde ved genvundet helbred”.
Kortsiderne af pavillon 4 øverste etage i bindingsværk leder tanken hen på traditionelt dansk bindingsværk. Foto : 2008.
Fig. 5. Forbindelsesgangen (sukkenes bro) mellem pavillon 1 og operationsbygningen. I baggrunden en tilsvarende gang fra pavillon 2 til den
senere åbnede operationsbygning. Den smukt formede bue er en selvbærende konstruktion. Forbindelsesgangens vinduer er placerede i en
bindingsværkskonstruktion, hvor den buede linje over vejen gør broen enkel og let, men mønsteret i muren giver den en kompleksitet, så den
ikke bliver uanselig. I baggrunden anes maskinhusets skorsten, der senere måtte bygges højere efter klager fra naboerne. Foto: ca. 1920.
Fig. 6. Hovedporten i administrationsbygningen med en lille balkon beregnet til lægen, som kunne se ned på patienten, der kom i
hestekøretøj/ambulance fra byen til indlæggelse og skulle visiteres til den rette afdeling (vist aldrig brugt!). Opgangen til
optagelsesafdelingen er på siden afsluttet med en mur, der forbinder den foranstående sten med portens væg. Stenen, der har en pendant i
trappens modsatte side, er inspireret af middelalderens bislagssten med billen skarabæ der symboliserer liv og genfødelse, og rosen, der
symboliserer diskretion og kan give ”tryghed” for patienten. Foto : ca. 1920.
Fig. 7. Martin Nyrops plan over Bispebjerg hospital 1907 med 12 pavilloner, hvoraf kun de seks, der ligger nærmest
administrationsbygningen, blev opført. Kunstakademiets Arkitektskolens Bibliotek.
Fig. 8. Martin Nyrops plan over en af sygepavillonerne (1907), hvor der ved indgangen er rum til bl.a. læge og laboratorium. Alle sygestuer
har vindue mod sydøst. I hver ende af bygningen er en 12-sengs stuen med store vinduer til begge sider. De opførte bygninger afviger fra
planen, f, eks. blev 12-sengsstuerne ændret til 16 senge. Kunstakademiets Arkitektskolens Bibliotek.

Fig. 9. Søen og den store natursten, der senere blev mindesten for borgmester Jens Jensen (1859-1928) i midteralléen. I haveanlæggene ses
flere bænke, placeret med forskellige eksponeringer. Bagved pavillon 5 anes sygeplejerskernes bygning. Området bagved pavillonerne 5 og 6
lå hen med græs, hvor der oprindeligt var planlagt yderligere 6 pavillonbygninger. Senere blev bygget den mindre smukke korridorbygning
7. Foto: 1913.
Fig. 10. Patientdagligstue med en bueformet karnap mod sydøst. Det ses, hvorledes de store vinduer i karnappen, over og i døren giver et fint
lysindfald. De svungne sprosser i vinduet over døren og den svungne karm viser indflydelse fra rokokoarkitektur. Postkort 1913. Man kunne
købe postkort på hospitalet og sende en besked til familie eller en ven. Dengang var der postomdeling flere gange daglig.
Fig. 11. Et af de smukke freskomalerier, der findes i alle de oprindelige patientstuer. Motiverne viser det sjællandske landskab med blomster,
fugle og børn. Foto : 2008.
Fig. 12. Administrationsbygningen set ude fra med de to middelalderlignende tårne. Tårnene er forsynede med dueslag, et træk Nyrop også
have brugt ved Københavns Rådhus. Foto : 2008.
Fig. 13. Den nordøstlige del af Bispebjerg hospital med søen og det italiensk inspirerede kapel og bag dette patologisk institut. Til venstre ses
den nordlige portnerbolig ud mod Tuborgvej. Uden for hospitalet var der stadig marker. Foto: 1913.
Fig. 14. Indvielsen af Bispebjerg hospital den 19. september 1913 hvor arkitekt Martin Nyrop hilser på Kong Christian X. Bagved kongen
ses den medicinske overlæge og professor Sophus Bang og foran til højre kabinetssekretær N.M.A. Krieger. Bagest ses pavillon 2 og
vaskeriet. Foto: 1913.
Fig. 15. Welanderhjemmet åbnedes i 1916 med plads til 52 børn med medfødt syfilis
Huset er opkaldt efter den svenske professor i syfilis Edvard Welander, hvis navn er knyttet til flere huse i Sverige, Norge og Danmark til
behandling af børn med syfilis. I 1800-tallet fødtes mange børn med syfilis og mange af børnene fik svære neurologiske skader og med et
miserabelt liv, hvis de overlevede. Welander behandlede børnene med langvarig kviksølvpræparater, hvorfor de skulle bo på et hjem og flere
fik det også bedre. I slutningen af 1940erne begyndte man at behandle syfilis med penicillin og efter få dage blev patienten rask, hvorfor der
ikke længere var behov for disse hjem, og Børnepsykiatrisk afdeling flyttede ind i bygningen i 1954. Foto : ca. 1920.
Fig. 16. Lersøparkhuset med liggehaller,oprindelig beregnet for tuberkulosepatienter. Foto: 2012.
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AFDELING D/S
Afdeling D består af specialerne hudsygdomme og kønssygdomme, og afdeling S udgør
Videncenter for Sårheling. Afdelingerne er forenede ved samme ledelse og samme beliggenhed.
HUDSYGDOMME – KØNSSYGDOMME
I 1800-tallet dominerede kønssygdommene (venerologien) helt det senere dermato-venerologiske speciale. Venerologien var et stort speciale,
beliggende bl.a. i Vestre Hospital (det senere Rudolph Berghs Hospital) ved Tivoli. Samlet havde dermato-venerologien 700 sengepladser.
Meget senere havde BBHs Hudafdeling en venerologisk satellit på Rudolph Berghs Hospital indtil 1998, hvor den blev flyttet til BBHs
Klinik for Kønssygdomme og placeret på BBH, indgang 5.
Her undersøges nu ca. 23.000 patienter årligt. Udflytningen af venerologien til BBH blev til under hensyntagen til særligt udsatte grupper,
der fik en VIP-ordning med gratis transport til hospitalet og adgang ad bagdøren uden ventetid, der ellers kan være et problem. Denne
ordning fungerer stadig.
Først i begyndelsen af 1900-tallet blev der oprettet et professorat i dermatologi på det nuværende Rigshospitalet, og Finseninstitutet blev
oprettet primært til behandling af hudtuberkulose med lys, en opdagelse, der indbragte Niels Finsen Nobelprisen i 1903. Forskning i
lysrelaterede emner i vor afdeling kan føres tilbage hertil.
Den nuværende dermato-venerologiske afdeling på BBH er et sammensurium af afdelingssammenlægninger. På den dermatologiske ”front”
blev Dermatologisk Afdeling på Kommunehospitalet og Hvidovre Hospital slået sammen i 1983 og placeret på BBH. Der kom yderligere en
sammenlægning i 1996, hvor den dermato-venerologiske afdeling på Rigshospitalet blev overført til BBH. Få år før var Hudafdelingen på
Finseninstitutet blevet ført over til Rigshospitalet. Samtidig blev dermatologien på Frederiksberg Hospital nedlagt i 1996 og overflyttet til
BBH.
I forbindelse med overflytningen af faciliteterne fra RH førtes svære forhandlinger om pladskravene og ikke mindst om plads til den basale
forskning. Her fandt man en ideel løsning med placeringen i de nu hundredårige bygninger, i indgang 4 og 9, samt sengeafsnit på 1. sal af
indgang 2, som alle hænger sammen ved hjælp af en lang forbindelsesgang. Denne løsning glædede os, da den forenede et stort ønske om at
være i de nu 100 år gamle, fredede bygninger, omgivet af smukke haver – en lise for alle ansatte og patienter – det må være landets
smukkeste rammer, og nyt hospitalsbyggeri har her et forbillede (Fig. 1A–D).
Mens der i 1980 var ca. 180 sengepladser i Københavnsområdet til dermatologien er der nu 30 tilbage til hud- og sårpatienter. Der er årligt
2100 udskrevne patienter, efter gennemsnitligt 5 dages indlæggelse (Fig. 2A–B). Denne udvikling illustrerer bedre end noget andet
effektiviteten i moderne medikamentelle behandlinger, der dog overvejende holder sygdommene nede, uden at kurere disse. Dermatologien
har derfor en meget stor gruppe patienter med kroniske sygdomme. Det samlede antal ambulante konsultationer udgør nu ca. 60.000 årligt.
I forbindelse med overflytningen fra Rigshospitalet, og ved hjælp af en særbevilling fra det daværende HS, skabtes (efter et par år i
papkasser) det nuværende dermatologiske forsknings-laboratorium, der gør det muligt at forske på celleniveau, at udføre dyreforsøg og

udføre basale, eksperimentelle humanforsøg. Denne idealverden er skabt for at knytte teori til praktisk hverdag. Herudover udføres mange
kliniske forsøg på huden samt medicinafprøvninger, og nærheden til klinikken er derfor meget vigtig.
Dermatologien har haft tradition for at anvende gamle, klassiske behandlinger såsom tjærebade afeksemer og psoriasis, og røde bade af
væskende og inficeret hud. Disse effektive behandlinger er nu delvist fortrængt af kostbare, biologiske lægemidler og antibiotika, med
”tilhørende” resistens-problematik. Så der er kræfter i gang for at genopfinde behandlingsmetoder, der ikke giver resistens, til overfladiske
infektioner. Tjærebehandlingen er erstattet af Methotrexat-behandling, og senest af biologisk behandling til patienter med svært
invaliderende psoriasis i hud og led, og har givet mange af disse patienter et nyt liv.
HVAD LAVER VI SÅ I AFDELING D?
KRÆFT I HUDEN
Almindelig hudkræft
Afdelingen har flere fokusområder, hvortil der er knyttet intensiv forskning. Hovedinteressen er centreret om hudkræft, årsager hertil,
profylakse og behandling af tumorer. Afdelingen råder over alle behandlingsmetoder, lige fra den meget gamle metode med bortskrabning af
tumorer curettage) til fotodynamisk terapi (PDT), røntgenbehandling og Mohs kirurgi. Valg af behandling afhænger af tumortype og
lokalisation, mikroskopiske fund, og om der er tale om recidiv. Der behandles mange patienter dagligt.
For at forebygge hudkræft behandles forstadierne til hudkræft (aktiniskekeratoser). Antallet af disse er stærkt stigende for personer over 50
år. Dertil bruges primært PDT, hvor man påfører et præparat på huden, ofte fra top til tå i etaper. I de syge celler omsættes det påsmurte
præparat til et stof, der gør huden lysfølsom. Man kan så tænde og slukke for effekten på lyskontakten (Fig. 3).
Vi har også udnyttet, at solens stråler indeholder de virksomme lysbølger, så man kan få effekt ved at sidde i sin have, mens behandlingen
foregår (Fig. 4). Afdelingen har en stor klinik for organtransplanterede, der, på grund af dæmpningen af deres immunforsvar, har meget stor
risiko for at få aggressiv hudkræft, og disse patienter kan få forebyggende behandling efter denne metode. Ideelt set er det bedst at forhindre
at hudkræft opstår, og da man ved, at sol og solariestråling er årsag til 85 % af al hudkræft, burde det være let at undgå.
Modermærkekræft (CMM)
Ud over diagnostik og behandling af almindelig hudkræft er der også fokus på mere sjældne og alvorlige maligne sygdomme, så som
modermærkekræft. Modermærker undersøges for kræft bl.a. ved hjælp af en særlig teknik, hvor man kan se på pigmentstrukturen nede i
huden uden at tage en prøve (Fig. 5). Hvis der ingen ændring er at se, er det ikke modermærkekræft, og dermed ingen grund til at fjerne
modermærket. Undersøgelsesteknikken sparer rigtig mange patienter for en excision. Personer, der har familiemedlemmer med CMM og
meget solfølsomme (rødhårede), med mange uroligt udseende modermærker, går til årlige kontroller. Det drejer sig om ca. 1200 personer
med særlig risiko for at udvikle CMM, og ca. 10-15 af disse får CMM årligt. Derudover henvises ca. 40-50 personer årligt med særlig
bestyrket mistanke om CMM. Øget soleksponering under ferierejser, samt solariebrug og mindre tøj gør, at stadig større hudområder får
mere og mere sol. Konsekvensen heraf er, at antallet af CMM også stiger på områder, hvor vi oftest er påklædt. Selvom der diagnosticeres
stadig flere (knap 2000 årligt i Danmark) er antallet af personer, der dør af sygdommen ikke steget, idet CMM diagnosticeres tidligere (Fig.
6).
Lymfomer i huden
Lymfekræft i huden har afdelingen særlig fokus på, idet diagnosen kan være meget vanskelig at stille, og der er derfor etableret en tværfaglig
gruppe, inddragende hæmatologer, onkologer og patologer. Vores afdeling er unik på dette specialområde i Skandinavien, og flere end 200
patienter er tilknyttede klinikken.

Forskningen har fokuseret på betydningen af mikro-RNA (småstumper af arvemasse) for at udvikle genterapi. Desuden forskes i antistoffer
mod et molekyle, der får cellerne til at vokse (receptornotch 1), med henblik på brug af dette princip i behandlingen. Dette er af største
vigtighed, da der ikke findes behandling til fremskredne stadier af sygdommen.
PSORIASIS
2 % af befolkningen har denne kroniske hudsygdom, der ses som skællende, røde og fortykkede pletter, spredt på huden. I en del tilfælde er
der også ledsymptomer. Stenkulstjære var engang den vigtigste behandlingsform. Hormoncremer og UV-behandling er stadig vigtige, men i
svære tilfælde gives præparatet Methotrexat (MTX) i tabletform en gang om ugen, oftest med god effekt. Under denne behandling må man
afstå fra alkohol, og ikke alle synes om den tanke.
Gennem de seneste år er 500 af vores sværest angrebne psoriasispatienter blevet sat i biologisk behandling med antistoffer mod stoffer i
cellerne, der bidrager til sygdommen. Behandlingen er meget effektiv, ikke kun imod hudlidelsen, men også mod ledegigten, der er
associeret med psoriasis. Desuden har vi vist, at disse patienters forhøjede risiko for hjerte-karsygdomme også mindskes under biologisk
behandling. Behandlingen tåles godt, men er kostbar (ca.150.000 kr. områret).
EKSEMER
Eksem er et stærkt kløende udslæt, der kan være invaliderende, og håndeksem er den hyppigste årsag til arbejdsskadeerstatning (Fig. 7A).
Når patienter henvender sig undersøges om allergi er årsagen til problemet. Dette gøres ved at lægge prøver af de mistænkte stoffer på huden
og se, om dette giver anledning til eksem i løbet af nogle dage (Fig. 7B). Oftest er der ikke tale om allergi, men om en toksisk-irritativ effekt
af vand og sæbe, og af den årsag kan brug af håndsprit anbefales, da deter mindre irriterende for huden end almindelig håndvask. Disse
forhold har særlig relevans inden for visse arbejdsområder, som f.eks. rengøring, sygepleje og kirurgi. Sygeplejerskerne i vores afdeling
underviser derfor i, hvordan man bedst forebygger eksem, i en såkaldt ”eksemskole”.
Undervisningen foregår om aftenen på hold, og tilbydes også til forældre til børn med eksem, uden at børnene er til stede, så det er muligt at
koncentrere sig om emnet. Da effekten af denne undervisning er veldokumenteret, vil den nu blive tilbudt rengøringspersonalet på
Bispebjerg Hospital i 2013.
Eksem hos børn er almindelig og stiller store krav til forældrene for at behandlingen bliver optimal og kløen reduceres, så livskvaliteten
bliver tålelig og der opnås tilstrækkelig nattesøvn. Disse børn har en genetisk betinget, defekt hudbarriere og har derfor også langtidsrisiko
for invaliderende håndeksem som voksne. Forældrene har ofte en forestilling om, at kosten er årsag hertil, men dette er næsten aldrig
tilfældet. Forskning i hudens barrierefunktion og underliggende, genetiske årsager er et vigtigt forskningsområde i afdelingen.
Tatoveringer er i dag udbredt i alle samfundslag, og 13 % af voksenbefolkningen er tatoverede. Fire ud af 10 tatoverede får gener i form af
periodisk hævelse og kløe, bl.a. ved udsættelse for solens lys. Selvom reaktionen sjældent skyldes allergi kan den give anledning til alvorlig
ravage med kronisk sårdannelse. Det er oftest rødt farvepigment, man reagerer på, og dette skal fjernes, hvilket kan gøres med en teknik
kaldet shaving.
EFFEKTER AF LYS
Lysbetinget sygdom
På den ene side kan mange hudlidelser behandles med ultraviolet stråling: UVB stråler, der er særlig aktive, og UVA stråler, der trænger
dybere ind i huden. På den anden side fremkalder UV-stråling en række hudlidelser. Den mest kendte er soleksem, der er ledsaget af kløende
udslæt. Den ene dag er man rask, den næste er man syg. En anden lidelse giver anledning til at man reagerer på meget små doser lys så man
let bliver forbrændt af solen (Fig. 8). Man kan være op til 100 gange mere lysfølsom end normalt og kan så ikke gå de få skridt fra sin

hoveddør ud til sin bil uden at blive solskoldet. Undertiden har man fotoallergi, dvs. at man kun udviser eksem overfor et stof, hvis huden
også udsættes for sol. Den mest udbredte årsag hertil er solcremer.
En særlig form for lysfølsom hudlidelse ses ved porfyrisygdom, hvor huden hæver med sårdannelse og smerter. Disse sygdomme skyldes
enzymfejl i den række af kemiske forbindelser, der ender med dannelse af hæmoglobin.
Ved at udføre test på lysfølsomme patienter kan man ikke alene stille diagnoser, men også afgøre, hvordan man bedst kan beskytte patienten
mod solen.
Laser
Laser er en særlig måde at give intensiv lysbehandling på. Laserbehandling kendes fra kosmetiske og foryngende behandlinger. Jeg må her
skuffe de ansatte ved BBH – det er vi ”for fine til” – vi behandler kun hudlidelser. Laser er en form for lyskilde, der kan sende lysbølger ned
i huden, hvor lysstrålerne optages i vand eller farvestoffer, såsom pigment i hud og hår, blod (hæmoglobin) eller tatoveringsfarver. Herved
kan der afsættes så meget lysenergi, at farvestofferne ødelægges og nærliggende strukturer, så som blodkar, lukkes. Der er således en række
diagnoser, der kan behandles, f.eks. medfødte blodkardefekter/blodkartumorer (jordbærmærker), udvalgte brune hudmisfarvninger,
asfaltfjernelse fra huden, tatoveringer og hårfjerning i ansigtet, hvis kvinder har skægvækst som led i en sygdom.
Meget lange lysbølger (CO2 laser) kan afsætte så stor energi i vandet i vævet, at det fordamper (Fig.9). Dette kan bruges til fjernelse af
kønsvorter eller udglatning af acnear. Der er stort udviklingspotentiale indenfor brandsårsbehandling og heling af huden uden ar, f.eks. efter
operation. Der udføres ca. 4000 laserbehandlinger årligt på ca. 800 patienter.
KØNSSYGDOMME
Får man mistanke om, at man er smittet med en kønssygdom, kan man henvende sig alle hverdage,uden henvisning. Dette tilbud resulterer i
ca. 23.000 konsultationer årligt, og noget af arbejdet bliver meget rutinepræget, når 100-200 patienter ses hver dag. Der undersøges
hovedsageligt for syfilis, gonoré, klamydia og kondylomer.
Der er således både prøvetagninger, straksundersøgelser på sekret i mikroskop samt klinisk undersøgelse af huden, idet flere af infektionerne
kan give udslæt (Fig. 10A-B). Der var i 2011 434 syfilistilfælde i hele Danmark. Vores klinik diagnosticerede 40 % af disse. Kun 6 % af de
patienter, vi fandt syfilis hos, var kvinder. Ca. 500 fik gonoré i 2011 i Danmark. Heraf blev 45 % diagnosticeret i vores klinik. Af disse var
12 % kvinder.
Klamydia er en meget hyppig infektion i de yngre år. Af de ca. 27.000 tilfælde i 2011 påvistes 62 % hos kvinder.Kønsvorter, som skyldes en
virusinfektion (human papillomavirus), er årsag til ca. 10 % af de venerologiske konsultationer. Antallet er næsten halveret på de sidste 5 år.
Da de fleste yngre kvinder nu bliver vaccineret mod livmoderhalskræft (HPV) vil antallet nok falde yderligere i de kommende år, da denne
vaccination også virker mod 90 % af de vira, der giver kondylomer. HIV-infektion ses sjældnere, men 10 % af alle nye tilfælde opdages i
vores klinik. Det er jo tydeligt, at der er behov for større bevidsthed om brug af kondom, især blandt risikogrupper.
SYGEPLEJE
Den dermatologiske sygepleje har altid været overordentlig vigtig, og lokalbehandlinger, der ikke har virket i andre sengeafsnit eller som
hjemmebehandling virker fint, når samme behandling udføres af specialekyndige sygeplejersker. Men i en moderne afdeling har
sygeplejerskerne mange opgaver. Her er selvstændige funktioner i venerea, lysbehandling, lystest, røntgenbehandling, fotoferese,
laserbehandling, bade, sårbehandling, patientundervisning og deltagelse i operationer, biopsitagning mv. Der er således meget ”håndværk” i
den dermatologiske sygepleje, og megettid sammen med patienterne.

Opgaverne har ændret sig meget i takt med at indlæggelserne er blevet kortere og ambulante. Da vi har rigtig mange patienter med kroniske
lidelser har det været vigtigt at gøre disse så selvhjulpne og uafhængige af afdelingen som muligt, bl.a. gennem at give patienterne større
indsigt i egen sygdom. Sygeplejefunktioner som patientundervisning og vejledning er derfor blevet prioriteret. Gennem de sidste 15 år har
der været en fælles forståelse mellem læger og sygeplejersker af at udvikle og indføre forskning i dagligdagen, til gavn for faget og
patienterne.
FORSKNING
Flere af afdelingens forskningsområder er omtalt tidligere. Forskningen er en integreret del af dagligdagen, men der er også en mere teoretisk
del og måleteknologiske udfordringer, der er forudsætning for humanstudier. Der er således udviklet måleure, der kan måle hvor meget
hudskadelig (kræftfremkaldende) stråling, vi udsættes for. Disse ure bruges for at afsløre hvor udsatte forskellige befolkningsgrupper bliver i
arbejde og fritid. En anden vigtig parameter i udviklingen af hudkræft er hudens følsomhed for UV-stråling, også kaldet hudtype. Vi har også
udviklet målesystemer til at måle denne. Disse teknologier har været afgørende for langvarig EU-støtte til vores forskning. Dvitamindannelse i huden skyldes UV, men de samme UV-bølger giver mutationer, der kan føre til hudkræft. Hudens pigment beskytter mod
disse skader, men pigmentet hos rødhårede er anderledes, og kan ligefrem bidrage til skaderne.
Laser kan bruges til at lave mikrohuller i huden, så man kan få større penetration af lægemidler og dermed større effekt. Denne teknik
forventes at forbedre behandlingen af hudkræft.
Vi har opdaget, at de korte RNA-molekyler (mikro-RNA’er) påvirker følsomheden af kræftceller overfor kemoterapi, og at to bestemte
mikro-RNA’er, miR 122 og miR 125B, gør kræftceller modstandsdygtige over for kemoterapi. Derudover kan disse mikro-RNA’er påvirke
udviklingen af tumorer. Vores studier i musemodeller har vist, at lymfomceller, som udtrykker store mængder af mikro-RNA 125B, vokser
mere aggressivt og danner større tumorer end celler med mindre mængder af mikro-RNA 125B. I fremtiden, når farmakologisk påvirkning af
mikro-RNA’er bliver muligt, så kan man udvikle bedre kemoterapibehandlinger for kutanelymfomer og malignt melanom.
Forskning, der kan omsættes til behandling er meget væsentlig for afdelingen, idet vi må være på forkant med nye udviklinger, så vi kan
tilbyde mere og bedre behandling end de henvisende hudlæger. Forskningsaktiviteten måles på antallet af videnskabelige publikationer, og
der udgives 1-1,5 publikationer hver uge fra afdelingen. Hovedparten af publikationerne udgives i engelsksprogede, internationale
tidsskrifter.
Forskningsafdelingen blev brugt til optagelser i den sidste film i serien om ”Olsen-Banden”, og blev i den forbindelse omdøbt til ”Instituttet
for Teoretisk Kriminalitet” - dette er dog ikke karakteristisk for vores daglige aktiviteter (Fig. 11A-C).
UNDERVISNING
Afdelingen holder mange kurser for læger og sygeplejersker, især indenfor cancer- og sårbehandling. Dette gælder både kurser i klinik og
teori. Kurser med europæiske deltagere
afholdes op til 10 gange årligt.
Klinisk studenterundervisning er rutine, og der afholdes ca. 16 timer om ugen, med afsluttende mundtlig eksamen. Hertil kommer
forelæsninger. Der er ligeledes undervisning af sygeplejeelever
og, som tidligere nævnt, af patienter (Fig. 12A-B).
SAMFUNDSRELATION

Direkte eller indirekte påvirkning eller rådgivning af beslutningstagerne er naturlig, medudgangspunkt i konkret viden og praktiske
muligheder. Eksempler herpå er lovgivning om anvendelse af lasere i praksis, så det kan foregå under hensyntagen til laseres
skadevirkninger, hvis de anvendes forkert.
Inden for soladfærd deltager afdelingen i Sundhedsstyrelsens Solgruppe og oplysninger til befolkningen. Endelig er afdelingen involveret i
rådgivning om dermatologiske lægemidler i Sundhedsstyrelsens regi.
Tatoveringsområdet er ikke under offentlig kontrol, selvom ukendt og uren kemi injiceres direkte i huden. Ti procent af nyindkøbte
tatoveringsfarver indeholder således humanpatogene bakterier. Opbygning af faglig viden på området skal tjene til at informere
offentligheden og motivere myndighederne til at forbedre sikkerheden for de tatoverede.
VIDENCENTER FOR SÅRHELING
Videncenter for Sårheling (afd. S) blev oprettet i 1996 som den første af sin art i verden. Centret opstod på baggrund af nedlæggelsen af
karkirurgien på BBH, der hidtil havde taget sig af de diabetiske fodsår. Med udflytningen af Dermatologisk Afdeling fra RH til BBH
udskiltes de dermatologiske sårpatienter til denne afdeling.
Men allerede i 2003 blev de to afdelinger lagt i samme bygning med fælles ledelse (Afd. D/S). Videncenter for Sårheling udfører ca. 11.000
konsultationer årligt og råder over 15 senge til Patienter, der får foretaget kirurgisk intervention på deres sår.
Afdelingen er specialklinik for sårbehandling, med fokus på kirurgisk behandling af diabetesrelaterede sår på ben og fødder. Ofte udføres
akut kirurgisk revision og transplantation af sårene for at forhindre amputation. Der er ofte tale om dybe sår, der giver øget risiko for
infektioner og betændelse i knoglen. Trykaflastning af den diabetiske fod er en meget vigtig forebyggende foranstaltning, især fordi mange af
patienterne ikke kan mærke, hvis der er ”sten i skoen”.
Afdelingen har derfor fodterapeutisk ekspertise, med eget værksted, der laver specialfodtøj til patienterne.
En række hudsygdomme kan give kronisk ulceration af underbenene, undertiden som led i arteriosklerose eller dårlige veneklapper, så blodet
ikke løber frit retur. Hovedbehandlingen består i brugen af moderne bandager eller såkaldt kunstig hud, der ikke skal skiftes hyppigt og giver
god smertelindring.
Bakterier i sårene kan danne en membran i såret, også kaldet biofilm, der kan hindre naturlig, spontan opheling. Afdelingen er blevet kendt
for at forske i anvendelse af fluelarver til at ”guffe” denne membran i sig, så sårene renses og ophelingen får en chance (Fig. 13).
En anden veletableret behandling består i stimulation af sårheling ved at lave undertryk for såret (vacuumbehandling), undertiden med
automatisk skylning, som er udviklet som speciale i afdelingen. Man forsøger også at kickstarte sårhelingen ved at anvende vækstfaktorer
udvundet af patientens eget blod.
Særlige behov findes hos patienter med meget hævede ben eller arme, der skyldes nedsat lymfedrænage. Sygdommen kan være medfødt eller
en følge af anden lidelse. Der har vist sig at være et særligt behov for diagnostik og behandling for at undgå komplikationer hos denne
overraskende store patientgruppe. 300 patienter behandles med særlige kompressions-behandlingsmetoder, der presser lymfen ud af vævet.
De mange procedurer indenfor feltet stiller store krav til sygeplejens faglighed og selvstændighed, som er af største vigtighed i
dagligdagen.Sårcentret har haft stor fokus på videnskabelig dokumentation af behandlinger og deltager i mange udviklingsprojekter.
Afdelingen har haft stor betydning for udviklingen af moderne sårbehandling i Danmark, og en stor undervisningsfunktion har knyttet
hospital til praksissektor, med udkørendesårsygeplejersker, som superviserer primærsektoren. Hjemmesygeplejersker har også mulighed for
at sende billeder af problemsår ind til Sårcentret (telesår) for at få rådgivning.

BILLEDTEKSTER TIL JUBILÆUMSBOG VEDR. AFD. D/S.
Figur 1: Haveanlæg med mange årtiers mellemrum. A: Tidligere kirurgisk afdeling medorbindelsesgang imellem de to bygninger. B:
Nutidens smukke udsigt med forbindelsesgang mellem bygning 4, 9 og 2, afd. D/S. C: Tidligt foto af bygningen, der nu huser D/S
ambulatorier og
D: Nutidens omgivelser med smukke haver. Stor ros til gartnerholdet.
Figur 2: A: Dagligstue og spisestue som den tog sig ud, da hospitalet var nyt. B: Samme lokale i dag, med et noget mere sterilt udseende.
Figur 3: PDT-behandling af udbredt almindelig hudkræft og forstadier til hudkræft på store dele af kroppen. Effekten fremkaldes af
belysning med rødt lys.
Figur 4: PDT-behandling i hospitalets have af patient med forstadier til hudkræft, mens behandlingen endnu var på det eksperimentelle
stadie, med forskellig behandling i hver side af panden. (Billedet er gengivet med patientens tilladelse).
Figur 5: Klassisk modermærke, set med det blotte øje (A), og set gennem et dermatoskop (B), hvor man kan se den fine, normale
netværksstruktur.
Figur 6: Dermatoskopisk struktur i modermærkekræft. Denne adskiller sig væsentligt fra normalstrukturen i et modermærke (Figur 5).
Figur 7: Billede af svær håndeksem (A). For at afgøre, om der er tale om en allergi som årsag udføres allergitest (B) med stoffer, der
mistænkes for at fremkalde eksem. (Billedet er gengivet med patientens tilladelse).
Figur 8: Patient med voldsom (75 gange øget) følsomhed for sol. Ca. 30 sekunders ophold udendørs vil give anledning til solforbrænding og
voldsom eksemdannelse, når dette uundgåeligt sker hyppigt. (Billedet er gengivet med patientens tilladelse).
Figur 9: Patient med voldsom forstørrelse af talgkirtler på næsen før og et år efter behandling med kuldioxid-laser. (Billedet er gengivet med
patientens tilladelse).
Figur 10: Billeder af to 100 år gamle moulager (kunstnerisk bemalet voksafstøbning), som hænger i afdelingen. De forestiller sårdannelse på
brystet som led i sen syfilis (A) og syfilisudslæt (B).
Figur 11:
A: Hudafdelingens forskningsafsnit blev i 1998 brugt i forbindelse med optagelser til den sidste film om ”Olsen-Banden”, her ses Egon
Olsen (Ove Sprogøe) i egen høje person. B: Optagelse med Morten Grunwald i rollen som Benny. C: Forskningsafdelingen forvandlet til
”Instituttet for Teoretisk Kriminalitet”.
Figur 12:
A: Gamle dages operationsstue, hvor de studerende kunne stå udenfor og følge procedurerne igennem vinduerne, idet der er en løbegang
imellem indre og ydre vinduer, som kan ses på B: Operationsstuen fungerer i dag som auditorium for studenterundervisning m.m.
Figur 13: Videncenter for Sårheling eksperimenterer med oprensning af sår ved hjælp af fluelarver, kendt i vide kredse. Larverne renser og
fjerner dødt væv, men skåner rask væv, så sårhelingen fremmes.
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Einar Meulengracht – manden bag navnet
Hans virke på Bispebjerg Hospital
I dette jubilæumsskrift er det en fornøjelse at kunne medtage nogle træk af professor dr. med. Jens Einar Meulengracht og hans virke på
Bispebjerg Hospital. Meulengracht var en markant personlighed som ydede en afgørende indsats indenfor behandlingen af perniciøs anæmi
og det blødende mavesår, og hans navn er knyttet til syndromer som Gilbert-Meulengracht og Holst-Meulengracht syndrom samt
ikterusindex a.m. Meulengracht. Men hvem var personen Meulengracht?
Einar Meulengracht
Jens Einar Meulengracht (1887-1976) var født i Assens, blev student fra Sorø Akademi i 1905, og han afsluttede den medicinske eksamen
ved Københavns Universitet i 1912. Herefter var Meulengracht i nogle måneder læge ved et serbisk krigslazaret i Valjevo under
Balkankrigen 1912-13. Efter hjemkomsten til København fortsatte han sin uddannelse ved forskellige hospitaler. På BBH arbejdede
Meulengracht i perioden 1915 til 16 som reservelæge på Patologisk Institut, og fra 1918 til 1923 som 1. reservelæge på Medicinsk Afdeling
B, hvor han efterfølgende fra 1924 og frem til 1957 var overlæge på samme afdeling. Hans disputats om hæmolytisk ikterus forelå i 1918 og
4 år senere udkom den som monografi på tysk (1, 2). Fra begyndelsen af 1930érne var der en betydelig forøgelse af medicinske studerende
ved Københavns Universitet, derfor oprettede man enkelte professorater for at varetage den kliniske praktikantundervisning. Her virkede
Meulengracht som professor frem til sin pensionering.
Meulengracht blev speciallæge i mave-, tarm- og blodsygdomme i 1918 og i intern medicin i 1922. Han havde ved siden af sit arbejde på
BBH sin egen speciallægepraksis på hospitalet, hvilket dengang var helt almindeligt. Meulengracht havde mange privatpatienter, såvel fra de
bedre sociale lag som fra andre samfundslag som kunstnere, men også mindre bemidlede.. Mange søgte ham og var glade for hans omsorg.
Han havde en eminent hukommelse og kunne huske alle sine patienter og deres sygdomme. Meulengracht var ven og læge for kong Frederik
IX, og da han blev 70 år, bad han den senere overlæge Sten Madsen (f.1917), der var ven med kongen også at blive hans læge.
Meulengracht var chefen på Medicinsk Afdeling B med 180 senge i pavillon 5 og på 1. sal i pavillon 3. I lange perioder var der en betydelig
overbelægning, hvor patienterne måtte placeres på gange og i dagligstuer. På de få eneværelser var der ofte 2 senge. Meulengracht havde sit
eget kontor på afdelingen. Der var også indrettet et andet kontor til samtlige reservelæger, kandidater og sekretærer. Oversygeplejersken
havde dengang et meget spartansk skrivebord stående på et undersøgelsesrum i afdelingen (3).
Meulengracht indførte en betydelig ambulant virksomhed for de patienter, der havde været indlagt på hospitalet. Det betød, at man hermed
kunne udskrive patienterne hurtigere, hvilket var et stort fremskridt. Som sin forgænger, Victor Scheel (1869-1923), var Meulengracht meget
interesseret i undervisning, dels i form af medicinske klinikker, der foregik tre gange ugentlig og dels undervisning under stuegangen (3)
(fig.1). Han var en blændende underviser, som mange lægestuderende søgte, til stor irritation for den anden medicinske professor på den
”konkurrerende” afdeling. Meulengracht var levende og underholdende, overbevisende og charmerende, i form elegantier, og han udviste
stor medmenneskelighed i sin omgang med patienterne. Han nævnte flere gange over for de studerende, at det faldt ham meget svært at tale
om døden overfor den døende patient (4) (boks 1). Der stod respekt om hans stuegang og konferencer (fig. 1-4), som nok kunne være lidt af
en oplevelse(boks 2). Meulengracht var også højt værdsat af sygeplejepersonalet (fig. 5-6).
Perniciøs anæmi
Meulengracht har specielt arbejdet med blodsygdommen perniciøs anæmi, der blev hans store interesse indenfor forskningen. På
Meulengrachts tid var det en invaliderende sygdom, der ofte førte til døden i løbet af 3-5 år – simpelthen fordi man ikke kendte til
sygdomsårsagen og derfor ikke kunne give patienterne en hensigtsmæssig behandling. I dag er det kendt, at manglende sekretion af intrinsic
factor i mavesækken fører til svigtende optagelse af vitamin B12, hvilket resulterer i tiltagende blodmangel og vægttab og neurologiske- og
psykiske symptomer. Man havde tidligere behandlet med arsenik, og her giver Meulengracht, i sine erindringer om terapien ved perniciøs

anæmi, en levende skildring af tiltroen til denne behandling med arsentrioxid (5) (boks 3). Meulengracht bemærker ligeledes, at en overgang
kom også proteinshockbehandling på mode - her gav man 5 gram steriliseret komælk intramuskulært - med tvivlsomt effekt! I begyndelsen
af 1920érne behandlede Meulengracht patienterne med blodtransfusioner – en noget heroisk, men også tvivlsom affære, når man erindrer den
tids teknik og dårlige forligelighedsprøver, som herskede før fremkomsten af blodbankerne. At dette stod helt klart for Meulengracht fremgår
af hans egne erindringer (5). Et lille humoristisk glimt fra denne periode gives i boks 4.
I 1926 publicerede Minot og Murphy fra Boston den overraskende nyhed, at behandling med store doser af lever kunne fremkalde en
forbløffende bedring hos patienter med perniciøs anæmi (5). Forskerne fik i 1934 Nobel-prisen for denne opdagelse, og Meulengracht blev
inviteret med til festen i Stockholm. Den epokegørende opdagelse af leverkuren har sin egen ejendommelige historie, som ikke beror på en
rationel overvejelse - hvilket ikke er ukendt indenfor forskerverdenen. Den var inspireret af nogle dyreforsøg i USA, der drejede sig om en
eksperimentel blødningsanæmi, hvor leverindtagelse havde en gunstig effekt (5). Til trods for at denne model slet ikke var relevant for
problemet perniciøs anæmi, blev den alligevel inspirationskilden til nobelpristagernes leverkur. Året efter offentliggørelsen af Minots og
Murphys leverkur aflagde Meulengracht et længere besøg hos dem, og straks efter sin hjemkomst indførte han en let modificeret udgave af
behandlingen. Han beretter at ”Patienterne skulle indtage 200 gram rå eller letristet kalvelever daglig, indpakket som små boller i
oblatpapir; de skylledes ned med vand og gled let og blødt gennem halsen; det var faktisk ikke noget problem” (5). Trods denne optimisme
var behandlingen nok ikke så populær hos patienterne, og Meulengracht forsøgte da også at behandle med et ekstrakt af leveren. Således
kunne han i 1928 publicere sit første arbejde om ”Behandling af perniciøs anæmi med lever og leverextrakt”. Ekstraktet viste et gunstigt
resultat, og det blev til et frugtbart samarbejde med A/S Det Danske Medicinal- & Kemikalie-Kompagni, også betegnet A/S Medicinalco.
Firmaets initiativrige forskningschef dr. med. Erik Jacobsen, blev senere professor i farmakologi på Danmarks Farmaceutiske Højskole, der
nu er inkluderet i Københavns Universitet. Det første præparat, Extractum hepatis ”MCO”, var et leverekstrakt til peroral indgift (5). Det
blev meget populært, men ulykkeligvis viste det sig, at der efter få år kunne fremkomme neurologiske symptomer med lettere lammelser.
Årsagen var en underdosering af præparatet (utilstrækkelig indgift af vitamin B12) som følge af at behandlingen var kostbar, og der skulle
spares. Men midt i denne tragedie kom redningen! I Boston havde William B. Castle opnået en gunstig virkning ved at overføre mavesaft
(intrinsic factor) fra raske individer til patienterne. Overalt førte denne observation af ”noget vigtigt i mavesækkens væv” til starten på
fremstillingen af mavesæks- (ventrikel)præparater, og med disse præparater undgik man de neurologiske og psykiske bivirkninger.
Samarbejdet mellem Meulengracht og Medicinalco resulterede i to forskellige præparater, et tørret og affedtet pulver af svinets mavesæk
samt af dets pylorusdel (Ventriculin og Pylorin) (5). Patienterne skulle her indtage 20 g pulver 3 gange daglig. Det skulle opslemmes i vand
og det blev til en noget tyk masse, der kunne være besværlig at nedsvælge. Men lykken var med, for præparaterne havde gunstig virkning
ved perniciøs anæmi, og de kunne også eliminere eller bedre de neurologiske symptomer, som havde udviklet sig hos de før omtalte
patienter, så katastrofen blev hermed afværget. En lille forhistorie om fundet af det meget aktive svine-pylorus vidner om Meulengrachts
ukuelige virketrang. Den gives i boks 5.
Med opdagelsen af vitamin B12 som det antiperniciøse stof i leveren blev dets struktur og isolering opklaret i England og USA. Stoffet blev
et sandt mirakel. Injektion eller oral indgift af vitaminet kunne nu gøre patienterne raske. Dette krævede dog et større udviklingsarbejde, for
det injicerede vitamin B12 blev hurtigt udskilt gennem nyrerne. Dette blev afsløret ved et samarbejde med den senere overlæge og professor
Michael Schwartz (1917-1973) på det nyoprettede centrallaboratorium på BBH, hvor optagelsen af B12 blev målt i blodet vha. mærket
vitamin B12 (5). Flere muligheder måtte undersøges på Medicinalco og BBH, før det lykkedes at opnå et langtidsvirkende præparat.
Løsningen blev injektion af Betolvex, hvor B12 blev koblet til tannin. Dette kompleks tilbageholdes på injektionsstedet, hvor vitamin B12
langsomt frigøres fra komplekset (6).
Blødende mavesår
Meulengracht vakte international opmærksomhed da han revolutionerede den medicinske behandling af blødende mavesår med ”mad” (7, 8).
Hertil blev der også givet syreneutraliserende- og syrenedsættende midler samt jern. Før Meulengrachts gennemgribende ændring i
patienternes kost havde praksis været den, at man startede med en meget restriktiv diæt som små doser mælk og isterninger at sutte på. I
modsætning hertil indførte Meulengracht i 1931 en rigeligere kost. Den omfattede en blid ikke-irriterende puré diæt, som i løbet af dagen
inkluderede bl.a. havregrød, hvidt brød, smør, ost, kødskiver, mælk og te. Den medicinske behandling omfattede alkali, belladonna og store
doser jern. Patienterne skulle spise flere gange dagligt og alt hvad de kunne. Tidligere skulle patienten holde sig i absolut ro i sengen i mange
uger, men Meulengracht forbedrede forholdene således, at det ikke længere var nødvendigt at ligge stille i sengen. Allerede 2 uger efter
indlæggelsen måtte patienten gå lidt omkring samt aflægge toiletbesøg. Efter 4 til 5 uger blev patienten udskrevet, men patienten skulle dog
fortsætte med puré diæten i 4 til 6 måneder. Meulengracht kunne vise at jo sværere blødningen var, jo vigtigere var det at indtage væske og
føde. Han frarådede operation. Til patienter med ikke-blødende mavesår kunne man anvende en mere almindelig kost, suppleret med indgift
af alkali og belladonna. Endvidere tilrådede han tilbageholdenhed med tobak - nu ved man, at det vil forværre mavesåret! Vi må i dag
erkende, at det var en lykkelig ændring i behandlingen af det blødende mavesår, som den forudseende og humane doktor fik indført til sine
plagede patienter. Meulengrachts opdagelse af kostens betydning for ulcushelingen er senere blevet bekræftet. Specielt synes det at være
vigtigt, at kosten indeholder tilstrækkeligt protein.
Bilirubinstudier
Meulengracht havde sit eget laboratorium på BBH. I dette laboratorium udarbejdede han en målemetode for galdefarvestof (bilirubin) i
blodet til bedømmelse af graden af gulsot (ikterus). Metoden benævnes ofte som ikterusindex ad modum Meulengracht. Den var både nem
og hurtig at udføre og den blev derfor en populær metode. I et bilirubinkolorimeter blev blodplasmaet fortyndet indtil den gule farve var
identisk med en farvestandard af ferriklorid- eller kaliumbikromatopløsning, og fortyndingsgraden var da et mål for graden af gulsot (9).
Gilbert-Meulengrachts syndrom

Det er Meulengrachts fortjeneste, at han har formået at afgrænse en gruppe af gulsot-tilfælde, benævnt ikterus juvenilis intermittens (2).
Disse patienter var tidligere blevet bemærket, men ikke identificeret som en særlig gruppe, af den franske læge Nicolas Augustin Gilbert i
hans studier over hæmolytisk ikterus. Meulengrachts navn er derfor knyttet til sygdommen, der betegnes som Gilbert-Meulengrachts
sygdom. Meulengracht beskriver lidelsen, der særlig iagttages hos yngre, som en let ikterus med træthed. Det afgørende er, at sygdommen er
godartet. Han fremhæver derfor, at diagnosen er særdeles vigtig for patienten fordi tilstanden, der ikke kan behandles, ellers kan give
patienten anledning til bekymring om en kronisk leversygdom (2, 10). Måske kan tilstanden endog indebære fordele, idet man i flere
undersøgelser har påvist en nedsat risiko for hjerte-kar sygdom ved Gilbert-Meulengrachts syndrom, sandsynligvis, fordi bilirubin virker
antioxiderende. Man har endda overvejet kunstigt at øge bilirubin i blodet for at reducere risikoen for hjerte-kar sygdom.
I dag ved vi, at der er tale om en arvelig tilstand, som findes hos omkring 8 % af befolkningen. Den er årsag til en nedsat udskillelse af det
gule galdefarvestof (bilirubin) pga. nedsat enzymaktivitet og dermed nedsat dannelse af konjugeret bilirubin som udskilles med urinen.
Herved stiger koncentrationen af bilirubin i blodet, hvilket medfører gulfarvning af huden (gulsot). Dette ses væsentlig hyppigere hos mænd
end hos kvinder.
Holst-Meulengrachts syndrom
Holst-Meulengrachts syndrom afsløres hos ældre personer ved smerter i skulder-nakkeregionen og forhøjet sænkningsreaktion, ofte ledsaget
af let temperaturforhøjelse og vægttab - ofte af begrænset varighed. Meulengracht har beskrevet denne tilstand i 1945 (11) som svarer til
polymyalgia rheumatica. Samme år beskrev overlæge på Medicinsk afdeling Johannes Erik Holst (1894-1975) også denne sygdom.
Meulengrachts betydning for Medicinsk Afdeling B og hepatologien
Meulengrachts mangesidige virke og store indsats satte sig mange spor i eftertiden. I afdeling B blev der derfor opsat en buste af ham (fig.7),
som fortsat findes i afdelingens ambulatorium (nu IB ambulatoriet). Hans efterfølger overlæge Mogens Bjørneboe var - inden han blev
overlæge - ansat som fast kandidat hos Meulengracht og har uden tvivl været inspireret af ham. Under Mogens Bjørneboe (1910-2006)
udvikledes hepatologien i Danmark i betydelig grad. Han tog blandt andet initiativet til oprettelsen af Copenhagen Study Group for Liver
Diseases (CSL), som gennemførte nogle store, internationalt meget anerkendte, undersøgelser af forskellige behandlingers effekt ved
levercirrhose og kronisk aktiv hepatitis. Disse store undersøgelser medførte en opblomstring af den hepatologiske forskning i Danmark.
Mange af de læger, der senere blev fremtrædende hepatologer i Danmark fik dele af deres uddannelse i afdeling B. Det gælder for eksempel
overlæge Niels Tygstrup (1936-2009), der blev professor på Rigshospitalets hepatologiske afdeling og overlæge Erik Juhl (f.1939), der blev
den første chef for Hvidovre Hospitals hepatologiske afdeling. I en periode på 25 år fremkom 49 hepatologiske disputatser, hvilket også
vidner om den frugtbare udvikling for hepatologien, som Meulengracht og hans efterfølgere satte i gang.
Andre aktiviteter
Meulengracht har redigeret flere bøger som ”Familiens Store Lægebog” udgivet 1959, som i adskillige år stod i mange familiers hjem (12).
Som reservelæge udgav Meulengracht ”Hæmatologisk teknik. Kortfattet vejledning i undersøgelsen af blodet for læger og studerende”
(udgave 1922, 1930 og 1939) (9), som han udgav sammen med professor H.C. Gram, der blev kendt ved sin farvemetode af bakterier, som
stadig anvendes. Meulengracht har forestået 4. og 5. udgave af ”Klinisk mikroskopi, kemi og bakteriologi” sammen med overlæge Poul
Iversen (1889-1966) (13).
Meulengracht havde flere betydelige bestyrelsesposter. Kræftens bekæmpelse var vigtig for ham, og her virkede han som formand for
Landsforeningen til kræftens bekæmpelse i perioden 1938-62 og var medvirkende til den fortsatte store aktivitet indenfor de 3
radiumstationer i Danmark og fik oprettet Kræftforskningslaboratoriet ved Radiumstationen i Århus, Cancerregisteret for Danmark, og
Fibiger Laboratoriet for eksperimentel kræftforskning i København.
Han var medlem af den permanente farmakopékommision fra 1925-33 og af bestyrelsen for Foreningen af kommunale overlæger fra 1926,
herefter formand her fra 1934-36, samt formand for Dansk selskab for intern medicin 1929-31. I 1939 blev Meulengracht medstifter af- og
redaktør af ”Nordisk Medicin”. Meulengracht gjorde flere studierejser til Wien, Zürich, Berlin, Boston og New York og han var
gæsteforelæser i mange forskellige byer som London, Aberdeen, Wien, San Francisco, Madison og Rochester. Han var endvidere
æresmedlem i mange selskaber som Royal Society of Medicine i London og Soc. Belge de Gastroenterologie. I 1959 blev Meulengracht
hædret med udnævnelsen til Kommandør 1 af Dannebrogsordenen (1).
Som privatmenneske var Meulengracht meget kunstinteresseret. Han var en stor kunstsamler af samtidens yngre danske kunstnere og et
rigtigt selskabsmenneske. Han nød at være i centrum, og der fortælles mange historier om ham. Han nød at gå på jagt og skrev også artikler
om naturen. Meulengracht havde en periode en chauffør, der kørte ham til og fra hospitalet - og når han skulle på jagt. Chaufføren hjalp også
med havearbejdet i villaen i Hellerup, og var tilmed ”tjener”, når familien havde gæster. Den senere Mensendieck-gymnastik lærer og læge
Lis Elmholt Andreassen (f.1927) fortæller om Meulengracht, at når hun ventede ved sporvognsstoppestedet for at komme til kliniktimer hos
professoren på BBH, standsede chaufføren og tog hende med og Meulengracht var altid beleven og fortællende om forskellige oplevelser.
Ved sin 60 års fødselsdag blev der udgivet et supplement af Acta Medica Scandinavica med videnskabelige artikler fra flere kollegaer fra
Danmark og udlandet (14) (Fig.8). Ved sin fratræden fra Medicinsk Afdeling B fik han en stor scrap-bog med fotografier og korte
morsomme tekster udarbejdet af hele personalet (fig. 1, 2, 5 og 6).
Boks 1. Meulengracht om den døende patient

”Det er min Mening, at det er bedst at være forsigtig, og at de Paarørende ikke er glade for den Læge, der slaar Døren i mellem Haabet og
deres Kære…Der er mange Eksempler paa, at man kan gøre frygtelig Fortræd med en Dom til Døden eller blot med et alt for kategoriske Ord
om det enkelte Menneskes Chance… Naar nu Spørgsmaalet om Liv og Død stilles En, ja, saa maa man naturligvis svare. Jeg mener, at jeg i
det store og hele siger: - Jeg ved ikke, om De skal dø nu, men dø skal vi jo alle, og Deres Sygdom er alvorlig nok, men vi har ikke bare Lov
til, vi skal haabe, at det gaar godt og ikke galt. Siger man saadan… og er man ikke bange for et Smil,..saa falder der Ro over Stuen, og den
Syge faar Fred i sin Sjæl.
Meulengracht erindrer en pinlig fejlvurdering. Efter sin ferie kikkede han i sin kalender: ” ja, ja, han maa da være død for længe siden. Det er
bedst, du sender hans Enke nogle Ord og spørger, hvordan det staar til. Det gjorde jeg – og Dagen efter stod ikke ”Enken”, men Manden selv
i min Stue rask og blomstrende, frodig og buldrende som i gamle Dage, før han blev syg. Han rystede min Haand og sagde, mens han lo: De maa undskylde, at jeg kommer selv, Dr. Meulengracht.” (4).
Boks 2. Stuegangen
Meulengracht var kendt for sin meget hurtige stuegang, hvor han lynhurtigt skabte sig et overblik over problemerne på stuen (Fig. 2). Her var
han muligvis også favoriseret pga. af sin oversygeplejerske, der taktfuldt og diskret hviskede ham patientoplysninger i øret. En af patienterne
forstod ikke meningen med den sværm af personer, som på et øjeblik hastede gennem stuen efter en lille hvidkitlet mand. Patienten spurgte
efterfølgende sygeplejersken ”fik de ham”? Nogen kedelig person var professoren bestemt ikke. Han forstod at administrere den frie
arbejdstilrettelæggelse. Meulengracht var af vækst en lille mand, og i jagtsæsonen blev han endda et hoved mindre. Det skyldtes, at han
havde jagttøj på under kitlen. Det bestod blandt andet af et par elegante knæbukser. Han måtte derfor gå rundt med letbøjede knæ, for at
jagttøjet ikke skulle komme til syne under kitlen. I jagtsæsonen lød hans morgenhilsen ”God morgen, her går det vist glimrende”. Svaret var
som regel ja, og et øjeblik efter gik professoren med bøjede knæ ud til bilen for at imødekomme en af de talrige jagtinvitationer.
Boks 3. Fremtidens hospitalspatienter
”Et lille suk om moderne tider undslipper nok professoren, når han udtaler: ”I mine unge dage var afdelingen præget af akutte og dramatiske
sygdomstilfælde af den mest forskellige art, der gjorde livet som kliniker spændende og fængslende, nu om stunder er området indsnævret,
og afdelingen er præget af kroniske lidelser hos gamle mennesker. Klinikerens virksomhed er blevet mere socialt betonet og består for en
ikke ringe del i at være hyggelig mod de gamle og så i øvrigt i at finde udveje til at komme af med dem igen, for andre skal jo til” (udtalelse
fra 1950).
Boks 3. Om behandlingen med arsenik
Meulengracht fortæller, at arsenikken var alfa og omega; vi troede på den som på guld. Det hang formentlig sammen med de
spontanremissioner, som jo næsten er glemt nu, men som er et fundamentalt træk ved den ubehandlede sygdoms forløb. Pludseligt, uden
nogen synlig grund, kunne en patient fra den dybeste anæmi komme sig delvis eller endog helt, og denne bedring eller tilsyneladende
helbredelse kunne holde sig gennem måneder eller år…Arsenikkens ry hvilede på spontanremissionerne, når disse var så elskværdige at falde
på tidspunkter, hvor behandlingen institueredes; det er jo noget, man også kender fra adskillige andre sygdomme (5).
Boks 4. Blodtransfusioner
Jeg tror i al beskedenhed, at jeg var den første, der gjorde noget ud af det ved perniciøs anæmi, og jeg fik en temmelig stor virksomhed. Men
jeg tænker med rædsel tilbage på det: Teknik og sikkerhedsforanstaltninger var – set med nutidsøjne – af en forfærdende optimistisk
primitivitet. Direkte forligelighedsprøve ”at the bedside”! Jeg mindes en del lettere og enkelte sværere uforligelighedsreaktioner, men
skæbnen må have holdt sin hånd over mig…Jeg mindes en kendt og elsket overkirurg i Jylland… Han fik 1 liter blod; farven vendte tilbage
til hans kinder, fra nærmest bevidstløshed blev han klar og vågen og glad, slog armene om min hals og sagde: ”Nu skal vi drikke
champagne”. Jo, den rent umiddelbare effekt var fortrinlig, men langtidseffekten var dårlig. Hertil kom, at der dengang ikke var nogen
organiseret transfusionsservice, og adgangen til blod var begrænset, så det ebbede efterhånden ud (5).
Boks 5. Ukuelig virketrang
Jeg lå i sengen efter en blindtarmsoperation og spildte en masse tid, men så har man jo tid til at tænke sig om, og pludselig slog det ned i mig,
at det kunne være morsomt at dele ventriklen (mavesækken) efter den histologiske bygning og prøve de forskellige dele hver for sig. Først
fik vi kortlagt ventrikelslimhindens topografi, så vi ud fra dette kunne fremstille dels præparater, der udelukkende stammede fra
funduskirtelområdet, og dels præparater, der udelukkende stammede fra det helt anderledes byggede pyloruskirtelområde. .. Nå, men
pyloruspræparatet Pylorin ”MCO”, der var det første af sin art, kom da i brug og viste sig at være af endda bedre virkning end Ventriculin.
Med disse undersøgelser kunne Meulengracht, som den første vise, at hele den antianæmiske aktivitet (intrinsic factor) i svineventriklen er
lokaliseret i pyloruspartiet. (Dette er ikke tilfældet hos mennesket!) (5).

Litteratur

1. Den danske Lægestand, 9.-15. udg. 1915-1982, København.
2. Meulengracht E. Der chronische hereditäre hämolytische Ikterus (Konstitutionelle Hypersplenie). Dr. Werner Klinkhardt Verlag, Leipzig
1922.
3. Jensen S. Københavns Hospitalsvæsen 1863-1963. København: GEC Gads forlag, Bianco Lunos Bogtrykkeri, 1963.
4. Schwencke E: samtaler med danske læger. Bogtrykkeriet Hafnia (Carl Kretzchmer) København, 1941.
5. Jacobsen E, Meulengracht E. En terapis udvikling. Erindringer fra 40 års perniciosabehandling. Dumex, 1965.
6. Meulengracht E. Maintenance therapy in pernicious anaemia with a depot vitamin-B-12-complex preparation. Lancet 1963; 1: 354-5.
7. Meulengracht E. Treatment of hematemesis and melaena with food. Acta Med. Scand. 1934, Suppl. 59: 375-85.
8. Meulengracht E. The medical treatment of peptic ulcer and its complications BMJ 1939; 321-4.
9. Meulengracht E, Gram HC. Hæmatologisk Teknik. Kortfattet Vejledning i Undersøgelsen af Blodet for Læger og Studerende. 1922 (2.
udg. 1930, 3. udg. 1939).
10. Hansen JN. Intermitterende juvenil ikterus - Gilbert-Meulengracht's sygdom. En oversigt og 3 sygehistorier. Ugeskr Laeger 1982; 144:
1212-4.
11. Meulengracht E. Periarthrosis humeroscapularis med langvarig feber, vægttab og stærkt forhøjet sænkningsreaktion. Nord med 1945; 27:
1569.
12.Familiens Store Lægebog. Henrik Lagerlöf. Dansk udg. ved Einar Meulengracht. Overs. af Erik Münster. 1959
13. Meulengracht E, Iversen P Klinisk Mikroskopi, Kemi og Bakteriologi. 5. udgave, 1929, Bangs Forlag.
14. Studia et Opuscula in honorem Einar Meulengracht Sexxagenarii ab amicis collegisque conscripta VII. Aprilis a.d. MCMXLV11. 1948,
Rosenkilde og Bagger, København.

Tak til tidligere overlæge, dr.med. Sten Madsen og overlæge, dr.med. Erik Martin Jensen for oplysning om de omtalte historier om Einar
Meulengracht. Også tak til Sanne Helmer Nielsen for lån af Einar Meulengrachts scrapbog.

Tekst til Illustrationer:

Fig.1. Stuegang med professor Meulengracht i centrum, omgivet af reservelæger og kandidater på afdelingen, alle mænd med tilknappet
kittel og slips. I følget ses også sygeplejersker med blå- og hvidstribede kitler, kjoler med hvide stivede kraver og forklæder og kapper.
Plejemor/oversygeplejerske er helt i hvidt (t.h.). Meulengracht siger ”Inden De nu går hjem, må de love mig, at de vil tage en æske af
pulveret hver dag LIGE TIL DERES DAGES ENDE”. Side fra scrapbogen, hvor baggrunden til fotoet er laboratorieseddel med Ikterusindex
(Meulengracht). Foto. 1951.

Fig. 2. Meulengracht fik under sin stuegang hvisket vigtige oplysninger om patienten af plejemor/oversygeplejerske, frk. Steenstrup. ”Hun
skal være i nærheden, og hun er det også gerne.” Stuegangene kunne være meget hurtige hvis Meulengracht skulle videre til andre møder
”En rask stuegang. Inger Steenstrup og reservelæge Aage Gjersøe”. Fra Meulengracht scrapbog. Foto 1951

Fig. 3. Lægekonference med professor Meulengracht ”For en opmærksom tilhørerkreds øser prof. med rund hånd af guldkornene samlede
under et virksomt liv”. Meulengracht ses til venstre og til højre reservelægerne Mogens Faber, Eigil Hess-Thaysen og Preben Eilersen. Med
ryggen til ses andre reservelæger og medicinstuderende på Medicinsk Afdeling B. dengang var lægekontoret ikke stort. Foto 1951.

Fig. 4. Karikaturtegning af Einar Meulengracht af lægen Gustav Østerberg: Lægekarikaturer, 1933. professoren ses med en cigaret i munden,
hvid skjorte og slips, som var datidens dress.

Fig. 5.”Dagen begynder…Det gælder dagens rose til dagens mand” hvor plejemor plukker en rose fra Bispebjerg hospitals have.
”Kafferationering – og dog bliver pausen efter klinikken som den skal være” hvor den alsidige sekretær Ellen Nielsen serverer kaffe og
professoren får sig en cigaret. En side fra scrapbogen målende 35 x 49 cm, og som Einar Meulengracht fik ved sin afsked som 70 år i 1957.

Fig. 6. Sygeplejerskernes alsidige arbejdsfunktioner på Medicinsk Afdeling B i begyndelsen af 1950erne. Fra scrapbogen som Meulengrachts
fik overrakt ved sin afsked i 1957.

Fig. 7. Buste af Einar Meulengracht udført af maler og billedhugger Victor Kvedéris (1909-66) og blev skænket af personale og venner ved
Meulengrachts afsked i 1957 og som stadig står majestætisk på en høj sokkel i Medicinsk Ambulatorium IB.

Fig. 8. Foto af Einar Meulengracht fra jubilæumsbogen i anledning af hans 60 års fødselsdag i 1947 (14).
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Et nyt byggeri med rødder i historien

Af Louise Voss Bendixen, kommunikationskonsulent
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Farmakologi – lægemidler

Af Hanne Rolighed Christensen, professor
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
Hanne.Rolighed.Christensen@regionh.dk

Bispebjerg Hospital og lægemidler
Bispebjerg Hospitals interesse i lægemidler og forgiftningsbehandling trækker lange linjer bagud i historien. Allerede sidst i 40’erne
revolutionerede Andrej Myschetzsky og Per Lous behandlingen af de dengang anvendte så farlige barbiturater. Man opgav tidligere tiders – i
øvrigt ganske ufunderede – behandling med æterinjektioner og gik over til væsketerapi, hvorefter dødeligheden faldt betydeligt.
Senere oprettedes i samarbejde med psykiatere og intern medicinere forgiftnings-centralen under ledelse af overlæge, dr.med. Karsten
Jensen. Syv senge på AMA var reserveret lægemiddel-forgiftninger, og centralen fungerede som informationscentrum for hele landet.
Bemandet med sygeplejersker og ofte også med læger med særlig interesse i lægemiddelforgiftninger faldt dødeligheden yderligere, til den
nu er nede på under 1 % for indlagte patienter.
I 60’erne og 70’erne oprettedes de første Lægemiddelkomiteer i Danmark. Bispebjerg var sammen med de øvrige sygehuse i København
igen murbrækker. Lægemiddelko-miteen udsendte tidligt korte rekommandationsbøger, der ikke som så mange andre var så omfangsrige, at
det var svært at ordinere noget uden for rammerne. Samtidig indførte BBH dialogsamtaler, hvor enkelte medlemmer af lægemiddelkomiteen
mødtes med ledende overlæger og oversygeplejersker for at gennemgår det årlige lægemiddelforbrug. På denne måde grundlagdes en
forståelse for rationel farma-koterapi – selv om området endnu ikke mødte den forståelse og indsigt, som senere blev det til del.
Efter H:S blev oprettet i 1995 blev overlæge, dr.med. J. Kampmann formand for lægemiddelkomiteen, og samtidig blev indført regelmæssige
møder med almen praksis, der efterhånden også udarbejdede medicinlister. Hermed grundlagdes det senere meget afgørende arbejde med
sektorovergange, hvor der – også i dag – er de største problemer for at etablere en sammenhængende behandling.
Selv om Kampmann i flere år fungerede som en uofficiel enmandshær, var det dog først med oprettelsen af en egentlig afdeling i 1995 med
Hanne Rolighed Christensen, ph.d. som chef, at den kliniske farmakologi fik et egentligt ståsted. Afdelingen var lille, men fik sit største
gennembrud i 2007 efter oprettelsen af Regionerne. Her blev afdelingerne i Københavns Amts og på Rigshospitalet lagt sammen med
afdelingen på BBH med Hanne Rolighed Christensen som leder. I 2006 oprettedes ved et samarbejde mellem anæstesiologisk afdeling,
arbejdsmedicinsk klinik og klinisk farmakologi Giftlinien som en landsdækkende rådgivningscentral døgnbemandet med specialtrænede
sygeplejersker og overlæge dr.med. Kim Dalhoff som faglig chef for lægemiddelforgiftninger. Hertil kan ikke alene sundhedspersonale, men
også borgerne ringe, hvilket nu gøres over 20.000 gange om året.
Den kliniske farmakologiske afdeling, nu med 8 fastansatte speciallæger og lige så mange reservelæger, får pålagt flere og flere opgaver. Der
er oprettet en regional lægemiddelkomité, der behandler overordnede spørgsmål, mens der på hvert hospital er lokale komiteer, som dels skal
implementere anvisningerne fra den Regionale komité dels nøje følge lægemiddelforbruget helt ud til den enkelte afdeling samt fortsat
afholde årlige dialogmøder. I disse lokale komiteer sidder nu altid en klinisk farmakologisk speciallæge. Klinisk Farmakologisk afdeling har
også – i samarbejde med Apotekets informationsservice – oprettet en rådgivningscentral, som alle regionens sundhedspersoner nu kan
kontakte, og for nyligt er aktiviteten blevet udvidet med tilbud til alment praktiserende læger om medicingennemgange, hvor aktuelle
medicin gennemgås og sammenholdes med relevans og rationalitet. Af andre opgaver kan nævnes klinisk farmakologiske stuegange, hvor
kliniske farmakologer mødes med behandlende læger, undervisning af både læger og sygeplejersker, forsøg med klinisk udvikling af
lægemidler, hjælp til bivirkningsregistrering, epidemiologiske og andre videnskabelige forsøg samt akutte opgaver, der efterhånden optager
mere og mere af afdelingens tid. Lægemiddelområdet er journalistisk meget i fokus, og næsten hver dag har sin – ofte af medierne

dramatiserede – historie. Som støtte for hele dette arbejde har regionerne oprettet RADS, Rådet for Anvendelsen af Dyr Sygehusmedicin,
hvortil afdelingen bidrager med ekspertviden.
I de sidste 50 år har lægemidler og forgiftninger spillet en større og større rolle. Bispebjerg har deltaget i hele denne udvikling og ofte været
foregangshospital, og intet tyder på, at det bliver mindre i fremtiden. Hovedstadsregionen er med BBH som spydspids godt rustet til denne
udfordring.

FM Ejendomme – fra før til nu

Af Michael Søderberg, kommunikationsmedarbejder
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
Michael.Knud.Soederberg@regionh.dk

Forgiftningscentralen

Af Peter Jacobsen, overlæge
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
Peter.Jacobsen.01@regionh.dk

Forgiftninger og Bispebjerg Hospital
Forgiftningscentralen på Bispebjerg Hospital var i en periode på godt 40 år center for forgiftningsbehandling i Danmark og kendt uden for
landets grænser for ”the Copenhagen method”. Afsnittet blev etableret i 1949 på initiativ fra overlæge Carl Clemmesen, psykiatrisk afdeling
for at forbedre behandlingen af alvorligt forgiftede i Københavnsområdet, og behandlingen, som hidtil var foregået på de psykiatriske
afdelinger, blev hermed centraliseret og specialiseret (1).
Baggrunden var en voldsom stigning af indlæggelser og dødsfald på grund af forgiftninger gennem de forudgående 25 år.
Forgiftningsmidlerne var især narkotisk gifte som barbitursyrepræparater, alkohol og kulilte. Opioider og andre lægemidler havde dengang
kun begrænset betydning (2).
Forgiftningscentralen blev placeret som et særligt afsnit på den lukkede psykiatriske afdeling, hvor fire stuer med op til 10 sengepladser med
mulighed for trachealsugning og iltbehandling var indrettet. Behandlingen og overvågningen blev varetaget af psykiatrisk afdelings læger og
særligt uddannede sygeplejersker.
Dødeligheden ved forgiftning udviklede sig positivt i perioden, og en gunstigere udvikling i København end i provinsen blev tilskrevet den
specialiserede behandling af de alvorligste forgiftningstilfælde på Forgiftningscentralen (3). En udvikling, som dog allerede var undervejs i
årene forud.
Spektret af forgiftninger ændrede sig i de følgende årtier fra at have været domineret af barbituratet til en stigende betydning af neuroleptika
og antidepressiva, som udover en hæmmende virkning på centralnervesystemet også påvirker hjerte og kredsløb og kan fremkalde kramper.
Forgiftning med opioider herunder det forgiftningsmæssigt risikable dextropropoxyphen, benzodiazepiner og paracetamol blev også
tiltagende almindeligt.
Antallet af patienter på Forgiftningscentralen steg gradvist fra ca. 800 ved åbningen til 1300 i 1970erne hvorefter det faldt til 3-400 ved
lukningen af Forgiftningscentralen i 1991.
Behandlingen af patienter med kompromitterede vitale funktioner udvikledes stærkt i 1950erne og 60erne og i 1971 blev forgiftningsafsnittet
fysisk flyttet til det medicinske modtageafsnit, hvor der var mulighed for observation og behandling af komplikationer, og hvor overflytning
til intensivafdeling ved påvirkning af respirationen blev lettere. Status som en del af psykiatrisk afdeling blev dog opretholdt for at sikre
opfølgning af suicidaltruede patienter og formentlig også for at reducere formaliteterne med tvangstilbageholdelse af disse patienter (1). Det
medicinske ansvar for behandlingen fik overlæge dr. med Karsten Jensen indtil lukningen i 1991.
Forskning
Udviklingen af forgiftningsbehandlingen gik hånd i hånd med en aktiv og på flere områder banebrydende forskning på området. Ophentning
af gift via en mavesonde og efterfølgende skylning med 5-10 liter vand eller mere, ventrikelskylning, har været en standardmetode indtil de
seneste årtier, hvor anbefalinger fra europæiske og amerikanske kliniske toksikologer har bremset brug af metoden til fordel for aktivt kul
(4).

Mere end 50 år tidligere var konklusionerne på et studie udgående fra Bispebjerg Hospital og Universitetets Farmakologiske Institut, at der
sjældent var giftmængder af betydning i ventriklen, og at skylning fremmede optagelse fra tyndtarmen og medførte komplikationer med
brækning og overgang af maveindhold til luftvejene (5). Binding af gift i mave og tarm med aktivt kul blev i samme periode studeret
eksperimentelt med en klinisk del hjemmehørende på Bispebjerg (6). Dette forskningsområde er stadig aktivt på hospitalet, nu alene med
fokus effektiviteten af aktivt kul (7-13).
Andre områder var understøttelse af kredsløb og respiration hos forgiftede, øget udskillelse af giftstoffer ved alkalisering af urinen og øgning
af urinproduktionen og hæmodialyse. I begyndelsen af 1950erne bidrog forskning på hospitalet til afskaffelse af den gennem årtier meget
anvendte og risikable behandling af narkotiske forgiftninger med stimulerende midler, analeptika (14).
Rådgivning
Rådgivning af landets læger om forgiftningsbehandling blev hurtigt integreret i Forgiftningscentralens aktiviteter. Stod man med en alvorligt
forgiftet patient på et lille provinssygehus var det muligt at få råd og vejledning ved at ringe til vagthavende læge på Forgiftningscentralen.
En mulighed som mange af landets læger har været taknemmelige for.
Parallelt hermed foregik der fra den Arbejdsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet rådgivning om forgiftning med ikke-medikamentelle gifte, et
område som sundhedspersonalet stod mere fremmed overfor end lægemiddelforgiftninger. Efter et udredningsarbejde blev denne aktivitet
officiel i 1972 med en cirkulæreskrivelse fra Sundhedsstyrelsen, samtidig med at opdelingen i medikamentelle og ikke medikamentelle
forgiftninger fortsatte (15).
I 1997 flyttede Arbejdsmedicinsk Klinik til Bispebjerg og herefter er samarbejdet mellem områderne blevet gradvist tættere indtil der blev
etableret en fælles forgiftningsrådgivning, Giftlinjen, i 2006 med deltagelse af hospitalets anæstesiologiske, arbejdsmedicinske og klinisk
farmakologiske afdelinger.
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Giftlinjen – ”Til efteråret bliver det farligt at være gift!”

Af Peter Gulstad Skanning, overlæge
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
Peter.Gulstad.Skanning@regionh.dk

”Til efteråret bliver det farligt at være gift!”
Dette kryptiske budskab blev formidlet gennem helsidesannoncer i dagspressen til den danske befolkning i sommeren 2006.
Ordlyden varslede indvielsen af den åbne, nationale forgiftningsrådgivning Giftlinjen - afløseren for den oprindelige Giftcentral og siden
Giftinformationen på Bispebjerg Hospital i august 2006.
Formålet var at give alle borgere og behandlere i Danmark, Færøerne og Grønlanddøgndækkende, åben og direkte adgang til den seneste
opdaterede viden om forgiftninger for at sikre hurtig, korrekt og tryg, ressource-relevant håndtering af den muligvis forgiftede patient.
Folketingets Sundhedsudvalg indså, efter et stort oplysningsarbejde fra initiativtagerne på BBH siden 1990ernes slutning, behovet for en
modernisering af den traditionelle og let uddaterede, lukkede giftoplysning og bevilligede den nødvendige økonomi hertil i efteråret 2005.
En hektisk og spændende periode fulgte i kølvandet på denne beslutning – pludselig var en mangeårig drøm om en samlet, moderne,
landsdækkende”gift-enhed” på BBH reelt inden for rækkevidde.
De eneste faktorer, der manglede, var blot erfaringer, organisation, undervisningsprogrammer, lokaler, IT-systemer, telefoner, borde og stole,
lønaftaler og vagtplaner, databaser, faglitteratur og sidst men ikke mindst: et personale!
Alt andet var rigeligt tilmålt – vigtigst af alt viljen til at nå i mål.
BBHs Direktion nedsatte straks en arbejdsgruppe,der definerede rammerne for projektet. Således valgte man en utraditionel løsning med den
egentlige drift forankret i Anæstesiafdeling Z suppleret med et multidisciplinært,fælles, fagligt ansvar fordelt på 3 eksisterende BBHafdelinger med hver sin tilgang til forgiftningshåndtering:
Som garanter for det lægefaglige indhold allokeredeman således fuldtids- og deltidsansattespeciallæger fra Anæstesi-& Intensiv afdeling Z,
Arbejds- & Miljømedicinsk Klinik samt Klinisk Farmakologisk Enhed,hvoraf de 2 sidstnævnte siden er blevet regionscentre.Denne
kombination tog højde for korrekt faglig håndtering af alle facetter i et givet forgiftningsforløb.
De 3 afdelinger har gennem lån og egenproduktion tilvejebragt et betydeligt antal action cards og instrukser, som siden har dannet det faste,
faglige grundlag for den daglige, individuelle rådgivning. Kollegial kontakt, indkøbt faglitteratur samt adgang til store, professionelle ITbaserede opslagsværker har yderligere styrket det faglige beredskab.
Under udarbejdelsen af vore egne instrukser modtog Giftlinjen stor og værdifuld assistance fra kolleger udenfor Danmark, ikke mindst den
svenske Giftinformasjonscentralen i Stockholm, der stillede deres omfattende og detaljerede vejledninger til rådighed.

Som frontlinie-personale til selve telefonrådgivningen og den direkte patientkontakt valgte man at ansætte og specialuddanne 10 ( nu 11 )
sygeplejersker og en afdelingssygeplejerskemed stor klinisk erfaring samt rødder i de akutte, kliniske områder skadestue, intensiv, AMA og
anæstesi.
Denne utraditionelle beslutning vakte international opmærksomhed, daandre giftcentre ofte har ansat ikke-klinisk biomedicinsk personale til
at varetage den direkte kontakt til forespørgeren, en kontakt, der i høj grad netop har som mål at opnå klinisk klarhed og korrekt
risikovurdering.
Vores løsningvistesig holdbar og de klinisk erfarne sygeplejersker har nu tilegnet sig et højt forgiftningsfagligt niveau med yderligere
nuanceret patientkontakt til følge.Enheden har således opnået anmærkningsfri akkreditering og anerkendelse som seriøs samarbejdspartner
blandt professionelle behandlere og sundhedsmyndigheder.
Udvælgelse og ansættelse af sygeplejegruppen begyndte tidligt i 2006 med talrige, kvalificerede ansøgere. Uddannelsen blev påbegyndt
umiddelbart og strakte sig vidt, omfattende læsning af faglitteratur, farmakologiske forelæsninger,antidotgennemgang,besøg af Rigspolitiets
narkotikaeksperter, der medbragte vareprøver, opgaveløsning, besøg i Botanisk Have, skovture med svampeidentifikation, gennemgang af
kemiske registre, IT-undervisning, praktisk undervisning i hverdagens rus- og giftmidler gennem virksomhedsbesøg og guidede ture blandt

supermarkedernes reoler med hjemmekemi. Sågar foregik en del af undervisningen i solskin under det store Robinietræ i hospitalets
staudehave.
Vore nordiske, engelske og amerikanske kolleger fra det internationale samarbejde støttede denne indsats med tilgang til lærebøger hvoraf en
enkelt blev oversat til dansk, kursusaktivitet og besøg på flere centre.
Staben blev suppleret med sekretærer og senere en toksikologisk erfaren, forskningsaktiv farmaceut.
Den direkte ledelse blev knyttet tilDen Tværfaglige Leder Gruppe, TFLG, sammensat af Giftlinjens afdelingssygeplejerske samt 1 overlæge
fra hver af de 3 afdelinger.
TFLG har varetaget alle væsentlige dele af den daglige og faglige drift siden åbningen. TFLG har reference til Lederforum, som omfatter de
administrative ledere fra de 3 afdelinger.
Den faglige kvalitetsikres fortsat gennem direkte kontakt til en speciallæge i bagvagtfra de 3 afdelinger. Her har anæstesiafdelingens
intensiv-vagter ydet en stor og værdifuld indsats ved at varetage den direkte bagvagtsfunktion i den del af døgnet, der har raktud over
almindelig dagarbejdstid.
Selve besvarelsen af forespørgslerne har krævet oprettelse af et avanceret telefon- og computerregistreingssystem, benævnt Solidus, som er
særegent for Giftlinjen.
Alle opkald i døgnet er blevet registreret, konfereret og kommenteret dagligt vedmorgenkonferencen, som er et vigtigt, fagligt
omdrejningspunkt med obligatorisk deltagelse af personale fra alle 3 afdelinger.Målrettet kvalitetskontrol harGiftlinjens eget kvalitetsudvalg
ansvaret for mens ansvar for drift, forskning, undervisning og koordinering blev fordelt under TFLG.
Telefonrådgivningen samt den øvrige, samlede toksikologiske indsats, som de 3 afdelinger har leveret, udgør grundstammen i the Danish
Poison Information Centre, DPIC. Dette var oprindeligt tænkt som en ”murstensløs enhed” men selve telefonrådgivningen fik egne, om end
noget trange, lokaler ved siden af det intensive sengeafsnit i 2006. Fra marts 2011 flyttede Giftlinjen til de nuværende, gode lokaler i indgang
20C.
Alle bestræbelser gik til sidst op i en højere enhed trods talrige improvisationer, forventningsafstemninger og urolig skæven til kalenderen og
om morgenen den 15 august 2006 kunne vi melde ”klart skib” til ledelsen som planlagt.
Indvielsen blev fejret med reception,regionale honoratiores, pindemadder, drikkevarer og taler i passende højstemte toner. Presse og TV
dukkede frem i dagens løb og klokken 10.00 skulle spændingen omsider udløses:
Alle ventede tavse på det første opkald i forventningen om mindst en kompliceret forgiftning af en større gruppe medborgere, der var
strandet på en færge i internationalt farvand.
Kl. 10.06 ringede en ældre kvinde og meddelte med tydelig og klar røst at ” hun i mange år havde tålt salat med rucola men nu havde
udviklet voldsomme maveproblemer heraf og om vi dog ikke kunne anvise et fornuftigt alternativ!”
Således bragt ned på jorden igen blev dette det første af et stadigt stigende antal opkald og vi blev erindret om til stadighed at være ydmyge
overfor vort fag.
Ved begyndelsen modtog Giftlinjen ca 4000 opkald årligt men er nu oppe på over 21.000 opkald pr. år.Forventningerne har antydet et
maksimum omkring 35.000 -40.000 opkald pr. år, svarende til ca 100 opkald i døgnet som gennemsnit.
Forespørgslerne har været nogenlunde ligeligt fordelt mellem borgere og professionelle behandlere, hvilket har bevist vor faglige
eksistensberettigelse.
Alle opkald blev fra første dag journalført og gemt i Giftlinjens registreringsdatabase, som nu omfatter mere end 120.000 enkeltsager.
Opfølgning på opkald, fortsat indsamling af data, forskningsaktivitet og en udbredt undervisningsaktivitet internt som eksternt samt
deltagelse i nationalt og internationalt samarbejde har medvirket til stabilt at hæve det faglige niveau siden åbningen.
Eksempelvis har Giftlinjen deltaget aktivt i samarbejdet med BBHsTværgående Forgiftningsgruppe, der omfatter alle toksikologirelevante
medicinske og kirurgiske afdelinger, herunder Klinisk Biokemisk Afdeling, der varetager landsfunktionen i akutte forgiftningsanalyser.
Alle faggrupper har deltaget i produktionen af abstracts, opgørelser, artikler, kursusplanlægning eller afholdt foredrag. Flere speciallæger har
indgået i bestyrelse eller videnskabelig komitte under den europæiske forgiftningsorganisation European Association of PoisonCentres
&ClinicalToxicologists, der som en konsekvens heraf afholder sin internationale forgiftningskongres i København i maj 2013.

Endelig har Giftlinjens personale i alle år deltaget aktivt i samarbejdet indenfor the Nordic Association of Poison Centres (NAPC), der
omfatter giftcentrene i Skandinavien, Estland og senest Litauen. Giftlinjen havde i 2011 værtsskabet for konferencen, der går på skift blandt
deltagerne.
I BBHs jubilæumsår arbejder personalet med at iværksætte en intern omstrukturering med det formål at styrke organisation og fagligt niveau
yderligere på baggrund af de første 6 års erfaringer. Det langsigtede mål er fortsat at søge udvikling og stræbe efter at nå et klinisk og
teoretisk niveau som tåler sammenligning med de bedste indenfor området.

Udviklingen af Projekt Bispebjerg Hospital med opgraderet akutfunktion åbner alle muligheder for at kombinere et højt teoretisk niveau med
klinisk specialistbehandling af den komplicerede forgiftningspatient.
Intern og ekstern undervisning må følge denne udvikling så BBH fortsat kan være landets ”Forgiftningscentral”.
Måske er der et lille tegn på den gode fremtid for Giftlinjen i tegningerne til det nye hospital:Her er afsat plads til en selvstændig ”Gifthave”
udelukkende forbeholdt alverdens giftige planter. Således kan også Giftlinjen indgå i begrebet ”Den helende Have”, der er et kendetegn for
Bispebjerg Hospital nu og fremover.
Vigtigt er det i den samlede proces at huske, at patienten fortsat er i centrum.
Denne klare målsætning er bedst udtrykt gennem titlen på et af dr.Clemmesens og dr. Nielsonspionerarbejder fra 1949:” Treat the patient –
not the poison!”
Således er forankringen til BBHs lange tradition for målrettet indsats indenfor behandling af den forgiftede patient sikret på fornuftig vis.

Haven ved Lersøhospitalet

Af Karen-Margrethe Steen Møller, overgartner
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
Karen-Margrethe.Moeller@regionh.dk
HAVEN VED LERSØHOSPITALET – Bispebjerg hospital bygning 60-65

Tiden gik , byggestil, mode og opfattelsen af, hvad der er et moderne effektivt hospital ændrede sig.
Da tiden var inde til udvidelse af hospitalet, udover de mindre tilbygninger der blev udført I årene lige efter 2. verdenskrig , hvor der var
materialeknaphed og økonomien ikke tillod de store byggerier, besluttede man at kassere planerne om at opføre endnu 6 pavilloner, som den
oprindelige planer omfattede.
I stedet skulle man bygge i højden, samtidig var industrialiseringen og effektiviseringen nået så langt, at det ikke var aktuelt at beholde frugt
og grønsagshaverne, nu skulle man ikke være selvforsynende.
Det var dog stadig klart at grønne områder var vigtige og noget der signallerede rigdom . overskud og moderigtighed – ligesom alle
parcelhusene der skød op i forstæderne.
En park skulle der til og da Glæsel som havde projekteret haverne i det gamle hospital ikke levede mere, var det ret naturligt at hans gode
ven I P Andersen fik opgaven.
I P Andersen havde fra 1902- 05 været ansat hos Glæsel, hvor efter han oprettede sin egen tegnestue, men i 1915 da Glæsel døde overtog
han også denne tegnestue. IP Andersen var på dette tidspunkt meget aktiv, han var med til at grundlægge landskabsgartnerforeningen- han
var med til at starte fagblade og stod i spidsen for organiseringen af det faglige arbejde i den grønne sektor.
I P Andersen havde omkring 1940 omlagt parkarealet omkring Århus kommunehospital, han var tilsynsførende med psykiatriske hospitaler
og han deltog i planlægning af diverse kirkegårde og parker ( bl. H C Andersen parken i Odense og det kongelige bibliotekshave i
København).
Man har formodentligt allerede i årene før 2. verdenskrig arbejdet med planerne for hospitalsudvidelsen for I P Andersen nåede at lave
skitserne til udformningen af parken inden han døde i 1942 – dagen før sin 65 års fødselsdag.
Via de mange projekter I P Andersen havde haft også i Københavnsområdet og hele hans faglige engagement havde I P Andersen også et
samarbejde med Københavns Kommune og dermed med Stadsarkitektens direktorat , som i årene efter 2. verdenskrig stod for projekteringen
af det nye Lersøhospital ( arbejdstitel : Forslag til tuberkulosehospital på Bispebjerg Hospital, april 1954 ).
Formentlig var det også derfor at stadsgartnerens kontor udarbejdede planteplaner og stod for anlæggelsen af parken syd for det nye hospital.
Haven blev anlagt ca. 1959.
Haveplanen var lavet med inspiration fra den engelske landskabshave. Her var buede stier – ” the waving line of beauty” – her var stor
variation og mange sjældne planter, men der var også den store græsflade, der signalerede at det er en stor have, hvor man får de lange kig ,
men beplantningen og de slyngede stier skulle pirre folks nysgerrighed så de gik på opdagelse i staudehaven, rosenhaven, kirsebæralléen og
promenadestien langs indersiden af hele parkens yderbusket.
I det Nordøstlige hjørne var en særlig aflukket have udelukkende for tuberkulosepatienter – dermed søgte man at undgå spredning af smitte
til pårørende eller andre patientgrupper, samtidig med at patienterne fik den vigtige friske luft.
Der eksisterer i dag en del af de mange eksotiske planter, men en del af dem var for eksotiske og de har ikke kunnet klare sig i det danske
klima og den tunge lerjord her i området har ikke gjort det lettere for dem at overleve.
En af årsagerne til at så mange vækster trods alt stadig lever efter godt 50 år er vel bl.a. det mikroklima der blev skabt ved hjælp af læ og
særlige vindforhold omkring højhuset samt de omgivende busketter og alléer der især har dæmpet den farlige norden og østenvind om
vinteren.
Det vil være for omfattende at gennemgå hele planen her, men jeg vil forsøge at beskrive de vigtigste elementer og deres udvikling samt
beskrive nogle af de sjældne træer og buske der er i parken.
STAUDEHAVEN

Staudebeddet er placeret i parkens nordvestlige hjørne, således at stauderne får sol og varme, i formiddagstimerne og først på eftermiddagen,
mens den udtørrende vestensol dæmpes. Bænkene bag staudebeddet er et perfekt sted for personale at holde frokostpause og et dejligt sted
for oppegående patienter at fordrive tiden en solrig sommerformiddag, men også en hed sommerdag er det et dejligt sted for patienter og
pårørende hvor de finder ro skygge og et evigt skiftende farvetæppe at skue ud over.
Staudehaven er delt op i 3 bede – bedene eksisterer stadig, men det sirlige patchwork mønster lavet af 42 forskellige stauder, er forenklet ,
antallet af sorter er begrænset, og der er suppleret med andre typer , der er mere hårdføre og kræver mindre arbejde.
Den oprindelige staudehave var fortrinsvis tilplantet med lette stauder i klare farver, der var sørget for blomstring fra den tidlige Gemserod i
februar/marts til den sene høstasters i september/oktober.
Farve indtrykket har helt bevidst været skiftende, og sådan er det også i dag, men felterne var væsentlig mindre og derfor også i et større
antal.
I dag er staudehaven forenklet en hel del i et forsøg på at forenkle plejen, desuden har resurserne til om-og efterplantning været små og de
bliver stadig mindre, så det har været et spørgsmål om at finde stærke planter der ikke kræver så meget pleje, bl.a er der opstået store partier
med pæoner, iris og Skt.Hansurt, planter som ikke var i det oprindelige bed. Alligevel er der ” tomme pladser” som de senere år er blevet
fyldt ud med sommerblomster, der giver bedene stærkere farvepragt i mid- og sensommer.
Staudebedene er den dag i dag til glæde for rigtig mange mennesker, der nyder lune sommerdage med udsigt over nogle farverige bede.
Hovedindtrykket af farvevariationen i dag er fra de gule /hvide farver i det tidlige forår over de lyserøde til de blå lilla og brunrøde , men
hele sommeren med stærke farveklatter
Der findes ikke nogen egentlig planteplan for bedene i dag, men af de mest fremtrædende kan nævnes:
ROSENHAVEN
I det diagonalt modsatte hjørne ligger ”rosenhaven” 12 bede alle tilplantet med roser.
De oprindelige roser er for længst udskiftet og bedene er reduceret til 9 stk.
Et frodigt og blomsterrigt rosenbed kræver megen pleje og der har ikke altid været mandskab nok til at sørge for den optimale pleje. Tilmed
er det de senere år blevet endnu sværere at passe roserne, fordi sprøjtning er blevet helt udelukket, det er derfor endnu vigtigere at roserne
passes meget nøje med vanding og gødning så de har den størst mulige modstandskraft overfor svampesygdomme.
Roser har også en del skadedyr der angriber dem, så det gælder også om at holde disse bestande nede.
Man må se i øjnene at roserne må udskiftes med jævne mellemrum, fordi de kun holder sig pæne i ganske få år.

TRÆER OG BUSKE
Denne del af haven er oprindelig tilplantet med en del ikke helt almindelige træer og buske , nogle har været så specielle de ikke har
overlevet og nogle er blevet kvalt af de arter der har klaret sig godt. Det generelle indtryk af busketterne har derfor oprindeligt været langt
mere varieret end det er i dag, bl.a. var der en del rosenbuske blandet ind mellem buskene.
Langs den buede sti i den sydlige del af haven står japanske kirsebær, der markerer forløbet og ikke mindst i foråret lyser op med deres
kridhvide meget tætsiddende blomster.

Det vil føre for vidt at beskrive alle specialiteter, men der kan da nævnes :
Acer Griseum (Papirbarkløn)
Oprindelig fra kinesisk løvskov. Et lille træ der,bliver ca. 10 meter, er først kommet til Europa omkring 1901 .Udemærker sig ved at være
letløvet, have en utrolig smuk bark og meget flot høstfarve.Bliver ikke angrebet af alvorlige sygdomme.
Phellodendron (korktræ)
Er i familie med appelsin, den får meget små grønne frugter, danner tyk kork på grene og stammer. Ses sjældent andre steder end i botaniske

samlinger. Kræver beskyttet vokseplads.
Det eksemplar der står ved staudehaven har meget lange grene og er derfor understøttet for at undgå skader.
Catalpa (Trompetkrone) -3 sorter
Blomstrer alle med orcidelignende blomster i juli og august , og frugter der ligner vanilje i overstørrelse, de modner meget sjældent i
Danmark.
Bigninoides (almindelig) : Fra det østlige USA , bliver optil 15 meter. Sjælden i Danmark.
Speciosa (armerikansk) : fra det østlige nordamerika kan blive optil 35 meter højt, skal bekyttes mod blæst i frostvejr.
Ovata(kinesisk): fra Kina er den der blomstrer senest – skal beskyttes MEGET mod frost, der ses tit skader.i Europa ses den næsten kun i
botaniske samlinger.

Sophora Japonica (Pagodetræ)
Oprindelig fra Kina og Korea. Bliver ca. 10 meter højt, blomstrer i en længere periode i augst september, men først når træet når en alder på
30- 40 år.
Skal plantes beskyttet mod frost og blæst.
Er i flere hundrede år plantet ved budistiske templer hvor det har sørget for en blomsterstrøet vej til templet. Kom til Italien og Frankrig i
18.hundrede tallet og derfra spredt sig til resten af Europa.
Betula Nigra (sortbirk eller flodbirk)
Oprindelig fra amerika hvor de vokser langs flodlejerne, det er især barken og kronebygningen der er bemærkelsesværdig. Træerne lider i
tørkeperioder.
Rygtet vil vide at disse træer blev givet til hospitalet af jøderne, som tak for hjælpen under 2. verdenskrig.
Betula Ermanii (Kamtjakabirk)
Et træ der ses meget sjældent her i landet. Den kendes især på sine lange glatte grene , med afskallende bark, der har et næsten rosa skær.
Betula Lutea (Gul birk)
En birk der ses sjældent her i landet, men den er ret udbredt i bjergene i Wisconsin ,USA.
Har et helt anderledes løv og en kraftig høstfarve.
Betula Lutea (Gul birk) med høstfarve, bemærk grenbygning.
Pterocarya Fraxinifolia (vingevalnød)
Et meget stort og flerstammet træ –ses i parker og herregårdshaver. Er meget anmassende, har mange rodskud fra rødderne, der ligger næsten
i jordoverfladen. Hvert træ kan næsten danne sin egen skov og dermed udelukke konkurrerende vækster.
Liquidambra Styraciflua Ambratræ
I USA kaldet Sweetgum,på grund af harpiksen, der bruges til fremstilling af tyggegummi.
Har fantastiske høstfarver. Er her i landet kun et lille træ , men bliver i hjemlandet op til 50 meter højt.
Robinie pseudoacasia (robinie)
Ude i den store græsplæne står en stor Robinie, desværre er dens dage talte, en svamp har inficeret den.
Træet udskiftes i nær fremtid.
Desuden kan der bl.a nævnes flere sorter af valnød , flere slags Cornus , magnolia , jasmin og en flot benved.

Euvonimus Alatus (benved) med høstfarve.

Hvis man går en tur i området er der helt sikkert flere spændende ting om ikke andet så egern og fugle, som bevidst tiltrækkes.
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Bispebjerg Hospitals sygepavillonhaver – til gavn og glæde
Det er næppe kun af veneration for arkitekturen, at regionen og hospitalet ønsker Nyrops bygninger bevaret. Tidligere tiders viden og
erfaring om gode og smukke omgivelsers positive effekt for behandling af sygdomme i almindelighed, er blevet genopdaget og for nylig i
dansk sammenhæng beskrevet i "Sansernes Hospital" og i en udkommen undersøgelse ved Aalborg Universitet og Statens
Byggeforskningsinstitut (1,2). Det kan derfor anses for en fagligt set nyttig handling at bevare anlægget og haverne, som de oprindelig var
tænkt. Trods en energisk og dygtig indsats fra gartnerafdelingens side for at bevare så meget af det oprindelige anlæg som muligt, har
nødvendigheden af at simplificere de meget arbejdskrævende haver ikke kunnet undgå at føre til ændringer, der får nogle af de bevarede
haveelementer til at se lidt specielle ud.
Men hvorledes var Bispebjerg Hospitals haver da tænkt? Hvorfor valgte Københavns borgerrepræsentation at anlægge et hospital som
Bispebjerg som pavillonhospital i et stort haveanlæg?
Baggrunden for pavillonhaver
Det blev dengang ved åbningen af en stor institution som Bispebjerg hospital anset for væsentligt, at besøgende let kunne finde rundt. Et krav
til anlægget var altså, at det skulle være overskueligt. På den anden side var det et ønske, at patienterne skulle finde hospitalet hyggeligt og
have ro til at hvile og rekreere sig (3). De medicinske behandlinger var stadig begrænsede. Indførelsen af den aseptiske operationsteknik
medførte, at man kunne operere "selv saa ædle Organer som Hjernen, Hjertet og Lungerne". Men endnu var den antibiotiske behandling
ikke udviklet, så der var en betydelig øget risiko for efterfølgende infektioner. En styrkelse af immunforsvaret kunne opnås med nærende
kost, lys og luft, hvorfor man lagde stor vægt på dette, som igen i dag spiller en stor rolle (1, 2). Overskueligheden for besøgende og patienter
var opnået ved at placere bygningerne symmetrisk omkring en midterakse med længdeveje på den sydvestre og nordøstre side af
sygepavillonerne, forbundne ved tværveje. Den optiske føring af besøgende bestod i at placere indgange til sygepavilloner således, at de let
kunne ses. Samtidig skulle helheden fremtræde indbydende og hyggelig. Desuden skulle haverne, knyttet til de enkelte pavilloner eller
afdelinger være beskyttede, så rekonvalescenterne kunne nyde dem i ro (Fig.1). Skulle dette opnås, var et godt samarbejde mellem arkitekt
og havearkitekt nødvendigt. Det fremgår af nogle få bevarede breve mellem Glæsel og Nyrop, at dette var tilfældet. Et brev fra Nyrop til
Glæsel fra 29. juni 1912 viser, hvorledes brugen af haverne var tænkt, Man kunne "vel næppe regne med mere end 1/5 oven Senge. Men
efter de skiftende vinde og Dagstider ønsker man jo at skifte Plads" (4). Hver femte patient var oppegående og kunne derfor benytte haverne.
Bænke skulle anbringes således, og i så stort tal, at det var muligt at vælge plads efter, hvorledes sol og vind var. Endog runde bænke kom på
tale. Hvor omhyggeligt man gik til værks, fremgår af en skitse af pavillon og have, hvor alene siddepladserne er indtegnede. Et yderligere
eksempel på deres gode samarbejde er den ændring opførelsen af et cykelskur medførte (Fig.2). Nyrop skrev, at han ledte efter "et Sted for et
lavt Skur for Besøgendes Cycler og Barnevogne og er foreløbigt standset ved det Sted hvor De vilde have Popler langs
Administrationsbygningens Bagside – Der vilde det ligge bekvemt og naar det blev delt i 2 og de blev behandlet lidt delikat, forhaabentlig

ikke skæmme – og vilde maaske virke noget i Retning af Poplerne til at indskrænke Pladsen noget og trænge Administrationsbygningen lidt
tilbage" (4).
At de to samarbejdede om det rent æstetiske udtryk sammen med den praktiske anvendelse fremgår af afsnittet om cykelskurenes placering.
Tilsyneladende har de oprindelig været enige om optisk at adskille den massive og høje administrationsbygning fra pavillonerne ved en
række popler, som Nyrop nu mener, må ofres til fordel for de nødvendige cykelskure. I dag står cykelskurene stadig, hvor Nyrop mente, de
burde stå. For begge ender blomstrer hestekastanjer, og symmetrisk anbragt for gennemkørslen i administrationsbygningen står to popler
midt på pladsen (Fig.3). Måske er de sat for at "trænge administrationsbygningen lidt tilbage" i stedet for den række popler Glæsel åbenbart
havde forestillet sig (4). Betragtes administrationsbygningen fra midteralleen et stykke fra bygningen, virker denne meget voldsom. Det er
derfor rimeligt at antage, at Glæsel har ønsket at sløre bygningen lidt med en række popler. Ændringen viser, hvor megen vægt arkitekt og
landskabsarkitekt lagde på, at patienterne oplevede området som domineret af grønne træer.
Hvor vigtigt patientens oplevelse af haverne som et rart sted med adspredelse var, fremgår af et andet brev om naturens fugle og fisk: "I
Midten et stort Basin 1 ½ Meter dyb til Fiskene med et 2 Meter dybt Hul i den nordlige Del. Omkring den nordlige Side af Bassinet er tænkt
Tuffstenspartier med 2 smaa Bækløb og 1 start til Badested for Fugle og i de nordlige og sydlige Hjørner er vist Foderhuse for større og
mindre Fugle For at lokke mange Fugle maa rundt i Anlægget bygges Redekasser paa passende Steder til de forskjellige Fuglearter" (4)
(Fig.4).
Bassinet tænktes altså anlagt som en slags kulisse med et lille landskab med fuglebad og foderbrætter, så der udover beplantningen var fugle
at se på. Betydningen heraf fremgår af, at man ikke anså de træer og buske, der skulle plantes, for tilstrækkelige til at lokke fugle til området,
men ville bygge redekasser til forskellige fuglearter. Bassinet ligger der endnu og er stadig en meget smuk attraktion. Der er nyere bænke,
som, forståeligt nok, stadig er ivrigt benyttede.
Sygepavillonernes haver
Sygepavillonernes haver udviser både store ligheder og individuelle forskelle. Glæsel og Nyrop har åbenbart forsøgt at skabe en samlet
helhed indenfor hvilken individuelle forskelle på pavillonernes haver alligevel var tydelige (4). Der blev plantet både stedsegrønne planter
som buksbom og taks og planter, der blomstrede i løbet af sommeren (Fig.2). Tager man som eksempel pavillonernes mure vendt mod
sydøst, altså mod facadehaverne er opad dem alle plantet rådhusvin (Parthenocissus tricuspidata) og blåregn (Wistaria chinensis) samt en
slyngrose; variationen ligger alene i den sidste, hvor hver pavillon har sin egen sort, som for eksempel pavillon 1 den hvid til cremegule
’Helene’, pavillon 3 den fyldte lyserøde ’Paul Transon’, og pavillon 5 den lyserøde ’Dorothy Perkins’.
På pavillonernes nordvestside er i de smalle anlæg i busketterne ved alle pavillonerne plantet kristtorn (Ilex), mahonia (Mahonia), buksbom
(Buxus arborescens) og taks (Taxus baccata). I mellem busketterne er plantet forskellige stedsegrønne træer ved de tre sygebygninger, og den
løvfældende birk (Betula) med lyse stammer findes ved alle tre pavilloners nordvestside. Patienter og gæster har derfor kunnet orientere sig
ved hjælp af planterne. Som et andet eksempel kan nævnes, at der mod Vestre Længdevej i haverne til sygebygningerne 1, 3 og 5 er plantet
rækker af falsk acacie (Robinia pseudo-acacia). Ved pavillon 3 er trappen, der fører fra Tværvej 3 ned til haven, markeret med den blåsorte
syren ’Charles X’. Ved pavillon 5 er stien nær Vestre Længdevej fra Tværvej 4 ind til haven markeret med samme blå syren. Denne om
foråret i blomstringstiden iøjnefaldende busk er også plantet ved nordøst- og nordvesthjørnerne af sygebygning 5 og foran sydøstfacaden af
sygebygning 1. I de større haver foran pavillonernes sydøst-facader er træer ved indgangspartierne altid plantet symmetrisk så indgangen er
markeret.
Indgangene for gæster og patienter er placeret midt på sydøst- og nordvestsiden. Man fristes til at mene, at indgangen for besøgende er på
nordvestsiden, ud- og indgang til og fra haven for patienter på sydøstsiden (Fig.5). Patienterne har kunnet se ud på de grønne træer - også i
første sals højde. Da der altid er plantet både løvfældende og stedsegrønne træer, har patienterne kunnet se grønne træer hele året.

Haven stemmer sindet. Man kan slå sig ned efter vejr, vind og humør. Man kan gå på opdagelse og finde forskellige træer, buske og planter.
Haven er det ideelle sted til eftertanke og fordybelse, til samtale og ensomhed. Haven giver en varieret rumfornemmelse afhængig af, hvor
man står. Patienterne tilbydes lys, luft, fuglekvidder på et skrånende terræn, der giver mulighed for flere niveauforskelle. Fra tidlig forår til
sen efterår er der blomster at se og lugte til, syrenerne er duften af forår, rosen stråler og spreder godt humør og de blomstrende urteagtige
stauder med en stor variation i form og farver på både blomster og blade, nogle bliver meget høje, andre lave bunddækkende planter. Om
vinteren spiller de stedsegrønne træer en hovedrolle som thujaen, der synes som smukke skulpturer og birkens hvide bark lyser op. Ved
indgangen til sygepavillonerne er der granitrelieffer af blomster og det lyse og luftige fortsætter inden døre med freskomalerier på næsten
hver stue med naturscener med blomster, fugle etc.
Af planerne for Bispebjerg Hospitals haver fremgår det tydeligt, hvorledes arkitekt og landskabsgartner har søgt at forene ønsket om lys og
smukke omgivelser med overskuelighed. Planen med hovedindgang førende til en centralallé, langs hvilken sygepavillonerne ligger parvis
med adgang fra tværveje, leder uvilkårligt tanken hen på baroktidens bygnings- og havestil, men hverken bygninger eller haver er barokhaver
(fig.1). Nyrop, der havde et dybtgående kendskab til arkitekturens historiske stilarter, kopierede aldrig. Han lod sig inspirere og benyttede
(også på Bispebjerg Hospital) stilelementer fra tidligere perioder emblematisk. Ser man til eksempel på indgangspartierne, minder indgangen
til operationsbygningerne om tidligere tung barok, indgangen på nordvestsiden til sygepavillonerne om senere, noget lettere barok, men
havesidernes indgang om rokoko (Fig.5). Sygepavillonerne er bygget med midtrisalit og siderisalitter på sydøstsiden, på nordvestsiderne er
de udformet som egentlige fløje, bygningerne er dog hverken barok eller rokoko, men Nyrops egen stil.
Edvard Glæsel havde arbejdet i den senviktorianske havestil, hvor variation betød meget, hvorimod man i haveplanen ikke søgte at
samarbejde denne med bygningens eller bygningernes arkitektur; de skulle helst skjules bag bevoksning. På Bispebjerg Hospital har Glæsel
(og Nyrop?) imidlertid i høj grad arbejdet huse og haver sammen. Ikke alene respekterer planerne altid husets midtakses dominans, hvor det
er muligt, er også enkeltelementer tilpasset huset. I haven til pavillon 1 er f.eks. gangen vinkelret på huset i havens sydvestlige ende placeret
præcist midt for siderisalitten, og det rundt afskårne hjørne mod pladsen ved hospitalets hovedindgang søgt afbalanceret ved en krum sti
(Fig.5). De to rosenhaver ved sygepavillon 1s sydvestende er anlagt omkring en sigtelinje udgående fra operationsbygningens indgang (Fig.
6, 7). (Det er derfor beklageligt, at denne indgang i dag er skjult bag en overdækket indkørsel). Sigtelinjen kan stadig ses ved
operationsbygningen 2. (Fig. 8). I haven til pavillon 3 er den sydvøstvendte have, der på grund af operationsbygningen er afskåret i
vestenden, søgt afbalanceret ved en gang og stammehæk udfor den østlige siderisalit og en akse indlagt parallel med pavillonen fra
operationsbygningens midterakse. Ved pavillon 5 er den skæve balance mellem facadehavens østlige og vestlige del søgt sløret gennem
stammehækkenes forløb (Fig. 9). Busketterne på bygningernes sydvest- og nordøstside er, ligesom de enkeltstående træer imellem dem er –
omtrent – symmetrisk beplantede. Selvom Glæsel lånte egentlige stiltræk fra barok- og rokokohaven som f.eks. rotunden ved Kepellet og
stammehække, udformer han dog ikke stilhistoriske haver. Plantevalget er typisk senviktoriansk. Alene det, at Glæsel lader tværaksen i
haven til pavillon 3 understrege af tre rækker syren, er en næsten demonstrativ afstandtagen til det 18. århundrede (Fig. 10). Også på andre
områder er haverne udformet i senviktoriansk (eller om man vil: edwardiansk) stil. Facaderne er dækket med klatreroser, vildvin og blåregn
mod sydøst, mod nordvest med Hedera og Clematis. Enligtstående træer på plænerne er ligeledes et træk, der er den historiske
barokrekonstruktion fremmed, men hører Glæsels egen tid til, for ikke at nævne den hyppige anvendelse af roser (Fig.6).
Glæsel har åbenlyst ønsket, at haverne også med hensyn til plantevalg skulle være forskellige, men ikke for meget. Variationen ligger ofte i
valg af forskellige sorter eller arter, variationen i slægter er ikke stor ¤). Glæsel har valgt forskellige klatreroser til hver pavillon, men
fastholdt rådhusvin og blåregn på alle tre, et godt eksempel på hans administration af variation under kontrol. Dette svarer til Nyrops diskrete
vekslen i de små emblematiske figurer, han lod udføre i muren på de enkelte pavilloner. Også her var der tale om variation indenfor
kontrollerede grænser.
På længdevejene plantedes lind, på tværvejen findes ingen egentlig allébeplantning, undtagen 1. Tværvej, hvor der er plantet fuglekirsebær.
Alligevel har Glæsel opnået en vis ensartethed ved konsekvent på bygningernes nordvestsider at plante birk og nåletræer. På samme måde
har han i de dele af haverne, der ligger udfor bygningernes sydvestgavle plantet Robinia pseudoacacia eller Robinia pseudoacacia
’Decaisneana’. Glæsel har på en dengang ualmindelig måde tilpasset haverne husenes arkitektur og underordnet sin haveplan

overskueligheden uden at give afkald på den havestil, som var hans og hans samtids; og det var vel også den, patienterne var mest trygge ved
og fandt hyggelig. Det var jo det, der var hensigten.
Det er tydeligt, at ved anlægget af haverne til sygepavillonerne 1 og 5 er planen i vid udstrakt fulgt, hvilket er mere usikkert for pavillon 3
(og 4). Området øst for pavillonbygningerne blev udlagt til gartneri med frugttræer og grønsager, så hospitalet var delvis selvforsynende.
Sidenhen er dette område blevet inddraget til et syv-etagers hospitalsbyggeri med ambulatoriebygning (Bygning 60-62, taget i brug 1960).
Foran denne anlagdes omkring en stor plæne en smuk have, hvor træer og staudebede giver mulighed for spadsereture af forskellig længde.
(se artikel XXX).
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Figurtekster til Bispebjerg Hospitals Haver
Fig. 1. Edvard Glæsels publicerede plan over haveanlæggene ved Bispebjerg Hospital 1913. Det symmetriske anlæg, hvor den besøgende
ledes gennem Centralalléns trapper eller vestre eller østre sideveje til tværvejene, hvorfra der er adgang til de seks sygepavilloner eller de to
operationsbygninger. De uskraverede områder over pavillonerne var reserveret til bygning af yderligere seks sygepavilloner, der aldrig blev
opført. Øverst ses parkanlægget ved Tuborgvej.
Nederst ses administrationsbygningen med hovedindgangen.
Fig. 2. Nyrops cykelskure placeret ved administrationsbygningens bagside. Det er næppe muligt, at udforme sådanne skure mere diskret(foto:
2008).
Fig. 3. Postkort med fotografi af haven ved sygepavillon 1 set fra administrationsbygningen ca. 1920. Pladsen domineres af en stor poppel,
langs muren søjleformede ege. Bag dem ses hækken rundt om den centrale plads.
Fig. 4. Fotografi af søen 2008. Bagved til højre ses sygepavillon 6; til venstre den senere opførte korridorbygning 7. Det fremgår tydeligt, at
beplantningen danner et spændende og underholdende led i hospitalets arkitektur.
Fig. 5. Postkort med fotografi af haven ved sygepavillon 3 ca. 1920. På terrassen og pladsen foran ses hvidmalede bænke og stole, som
benyttes af oppegående patienter. Pladsen er begrænset af bede med sommerblomster og på plænen ses enligt stående nåletræer. Hækken i
baggrunden beskytter patienterne mod centralalléens trafik, på dette sted er i Glæsels plan angivet en stammehæk af lind.
Fig. 6. Postkort med fotografi af rosenhaverne ved sygepavillon 1 med operationsbygningen i baggrunden. Haven er anlagt omkring en akse,
der udgår fra operationsbygningens indgangsdør. Haven er anlagt i to planer, adskilt af en lav mur, foran muren ses rosenbedet og til højre
ses linde klippet som stammehæk. Foto ca. 1920.

Fig. 7. Fotografi af den samme have (Fig.6) 2008, nu uden rosenbede og loggia. I baggrunden er bygget en overdækket indkørsel, der skjuler
den smukke indgangsdør. Til højre stammehækken.
Fig.8. De østlige rosenhaver ved sygepavillon 2 set fra 1. Tværvej mod operationsbygning 2. Her ses aksen til operationsbygningens
hovedindgang bevaret (2008).
Fig. 9. Glæsels plan for haven til sygepavillon 5. Da bygningen i forhold til de foranliggende pavilloner er forskudt med sydvest, fordi
centralalléen gøres bredere, løber stien til haveindgangen skråt. Glæsel har delvist skjult asymmetrien ved at omkranse den centrale plads
med en hæk af avnbøg og ved at omgive havens østlige og vestlige del med stammehække, som til dels er bevaret. (Det biovidenskabelige
Fakultetsbibliotek, Glæsels Arkiv).
Fig. 9. Plan for haven ved sygepavillon 1. Det ses indtegnet bænke, hvoraf nogle, nemlig de bænke, der blev opstillet, er markerede med rødt.
Til venstre ses de to rosenhaver, midtfor den hækomkransede plads, hvor stole og borde opstilledes om sommeren. (Det biovidenskabelige
Fakultetsbibliotek, Glæsels Arkiv).
Fig. 10. Fotografi af midteraksen i haven til sygepavillon 3. Trappen mellem de tre planer, nemlig tværvejen foran, haven ved denne og
haven over muren og terrassen foran indgangen til opholdsstuen ses. I overensstemmelse med Glæsels plan ses forrest guldregn, bag denne
ses syrener (2008).

Hospitalet under besættelsen – modstandsbevægelse og jødernes flugt

Af Peter Gulstad Skanning, overlæge
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
Peter.Gulstad.Skanning@regionh.dk

Sundhedsvæsenets indstilling til besættelsesmagten:
Efter Adolf Hitlers overtagelse af magten i Tyskland i 1933 tumlede Europas nationer en mørk og uhyggelig fremtid i møde. Angst, vold og
krigsfrygt blev en stadig større del af dagligdagen. Nazismens groteske ”ariske racetænkning” gennemsyrede Tyskland, tilsidesatte hastigt
den europæiske humanisme og førte til ambitionen om et Stortyskland som den førende magt i et ”racerent Neuropa ”.
Allerede i 30-erne blev de første koncentrationslejre oprettet i Tyskland, nazismen stormede frem i alle samfundslag og snart begyndte
Hitlers erobringskrige, rettet mod de fredelige naboer til alle sider. Udrensningerne af de ”uønskede” blev sat i system og førte siden til
grusomheder og overlagte drab på mange millioner mænd, kvinder og børn fra alle egne af Europa.
1. september 1939 indledtes 2.verdenskrig med den tyske invasion af Polen. I Danmark fortsatte livet i sin vante rolige gænge, men om
morgenen den 9. april 1940 invaderede de tyske armeer, støttet af store luft-og marinestyrker strategisk vigtige punkter over hele landet. Det
uforberedte Danmark bukkede under efter få timers kamp ved grænsen og vore få militære flyvepladser, mens Norge holdt stand i mange
måneder og påførte de tyske tropper store tab. Sverige forblev neutralt under hele krigen og fungerede som en redningsflåde for utallige
flygtninge.
Besættelsen af Danmark forløb til at begynde med fredeligt, uden større afbræk og ændringer i hverdagen. Det var nærliggende at tro, at
befolkningen i almindelighed ikke kunne rumme omfanget af den forbrydelse, vort land blev udsat for, med stille handlingslammelse til
følge. Men langsomt voksede indsigten, modviljen og modstanden frem.
Et af de få områder, der dog straks blev berørt af besættelsen, var livet på de danske sygehuse. Besættelsesmagten lagde stort pres på det
danske sundhedsvæsen for at behandle tilskadekomne tyske soldater i stort tal.
Fra første færd var læger, sygeplejersker og det øvrige personale enige om med alle fredelige midler at holde tyske soldater ude fra vore
hospitaler, med mindre der var tale om akut, livstruende sygdom. Man anvendte således simple forhandlinger, forhalinger, diplomati på
højeste niveau samt improviseret, passiv obstruktion. Under hele besættelsen var der et tæt og konstruktivt samarbejde mellem alle de større
københavnske sygehuse om dette handlingsgrundlag. Konsekvensen heraf blev at antallet indlagte tyske soldater på de københavnske
hospitaler blev holdt på et absolut minimum krigen igennem.
Bestræbelserne på at få værnemagten til at oprette egne behandlingssteder lykkedes i vidt omfang; efter gensidig aftale oprettede tyskerne
veludstyrede lazaretter på deres kaserner, egentlige militære hospitaler som de store lazaretter på Nyelands vej på Frederiksberg og en tid i
Køge, samt senere i en helt afskærmet del af Frederiksberg Hospital. Efter invasionen af Sovjetunionen i 1941 lagde store hospitalsskibe til
ved i Frihavnen.
Trods alle bestræbelser og skrøbelige aftaler med den tyske generallæge kunne situationer dog opstå, hvor besættelsesmagten insisterede på
dansk behandling af en tysk soldat fra Værnemagten. Forhaling og krav fra dansk side om gen-visitering af soldaten klarede ofte
problemerne, men af og til måtte man ty til snuhed og skrappere midler: Gen-visiteringsaftalen fordrede, at den tyske soldat skulle vurderes
på et højt kvalificeret, tysk militærhospital, som for soldater, udstationeret i Danmark, var placeret i Warnemünde ved Rostock (!). Denne
geografiske umulighed åbnede oftest for andre løsningsmodeller, der ikke indbefattede Bispebjerg Hospital eller andre sygehuse i området.
Skulle det en sjælden gang ske, at selv denne metode svigtede, havde hovedvisitatoren et trumfkort i ærmet: Han vidste, at cheflægen for
Luftwaffe tre gange ugentligt, uden tilladelse fra overkommandoen, fløj fra Skovlunde Flyveplads til sin eksklusive, nyåbnede klinik i
Berlin, hvor han blandt andet servicerede nazi-spidsernes hustruer. Når tyskerne virkeligt insisterede på gen-visitering i Rostock med deraf
følgende indlæggelse i København, foreslog den danske hovedvisitator så med mild stemme at spørge Generallægen” om ikke soldaten
kunne flyve med cheflægens transport – det ville jo korte rejsetiden betydeligt?” Cheflægen vidste, at Generallægen, mildt sagt, ikke ville se
med nådige øjne på denne aktivitet og straks blev problemet løst ad anden vej. En skrøbelig men virksom form for terrorbalance!
Modviljen overfor besættelsesmagten tog til, og den egentlige modstandskamp blev mere og mere effektiv på landsplan. Den 29. august
indtraf det formelle vendepunkt, hvor den danske regerings samarbejdspolitik med tyskerne endeligt brød sammen. Besættelsesmagten
stillede nu så skrappe krav til den hidtil samarbejdsvillige danske regering, herunder krav om indførelse af dødsstraf for ”sabotage og anden
landsskadelig virksomhed”, at regeringen sagde fra, og indgav deres afskedsbegæring, som Kongen, efter juridisk anbefaling, undlod at
underskrive. Her ved man undgik man klogt at give tyskerne en formel undskyldning for direkte at overtage statsmagten. Herefter blev landet
styret af ministeriernes departementschefer, der blev på posten. Om morgenen omringede tyskerne de tilbageværende danske kaserner, mens
det lykkedes mandskaberne i den danske flåde at sænke størsteparten af deres skibe.
Modstandsbevægelsen og Bispebjerg Hospital:

Også Bispebjerg Hospital mærkede forandringerne fra galt til værre. Særligt på grund af en enkelt læges ihærdige deltagelse i det illegale
arbejde, rettede tyskerne nu deres opmærksomhed mod hospitalet. Således gjorde 1. reservekirurg K. H. Køster sammen med andre læger,
sygeplejersker og andet personale BBH til en af de store centraler for opsamling og transport af jøder til Sverige. Dr. Køsters
tjenestelejlighed øverst i hovedportens opgang 20 D blev et samlingspunkt for ligesindede.
Fra sommeren 1943 steg antallet af sabotage og anden illegal aktivitet med flere sårede til følge for de implicerede - hospitalets skærmende
verden blev snart kendt som et, efter omstændighederne, trygt behandlingssted. At behandle illegale til skadekommende var én ting, noget
andet var at sikre anonymitet og trygge rammer for patienternes rekonvalescensperiode og videre færden.
En foregangsmand for denne indsats var 1. reservekirurg, Dr. Med. Alfred Zacho, som organiserede det vigtige arbejde og med egne ord i
bogen ” Den Hvide Brigade ” fra 1946 har beskrevet opgaven således:
” – Blandt de ekstraordinære Opgaver, som stilledes os i den følgende periode, var Behandlingen af Sabotører den, som mest lagde beslag
på vor Opmærksomhed og Arbejdskraft, fordi den foruden den rent lægelige Behandling ofte krævede indgaaende Overvejelser og mange
besværlige Sikkerhedsforanstaltninger. Naar en saaret Sabotør blev indbragt til Hospitalet, var Forretningsgangen omtrent følgende:
Konstatering af Patientens Art, d. v. s. at det virkelig drejede sig om en Sabotør, hurtig og diskret Passage fra Hospitalets Indgang til
Behandlingsstedet, Journaloptagelse og Behandling, Ordning af Identitetskort, rationeringsmærker, Betaling, Anbringelse efter
Hospitalsopholdet etc.
Disse forskellige Faser frembød i begyndelsen ikke større problemer. Der var endnu ikke Identitetskort, og man iagttog blot almindelig
Forsigtighed og Diskretion. Men efter Jødetransporterne til Sverige var Tyskerne paa Vagt over for Hospitalerne. Kravet om Identitetskort
komplicerede Sagen yderligere, og helt galt blev det; da Hipokorpset optraadte i sin lidet flatterende Rolle som ” dansk Politi ”. De indfandt
sig næsten altid kort Tid efter, at de saarede var bragt ind. Det blev sagt, at de alarmeredes samtidigt med Brandvæsenets Ambulancer.
Konstateringen af, at det virkelig drejede sig om en Sabotør, voldte som Regel ikke større Vanskeligheder. Man fik forbavsende gode
Oplysninger fra Ambulancefolk, Sygeplejersker o. a., som havde haft med Patienten at gøre på Vej til Afdelingen, bortset fra, at Patienten
ofte blev fulgt ind af nogle Kammerater. Senere under Besættelsen, da der ogsaa blev skudt Stikkere, kunde der naturligvis være
Vanskeligheder. Patientens Ansigtsudtryk, hans Maade at opføre sig paa og svare paa var undertiden tilstrækkeligt. Efterhaanden fandt vi
frem til et System, hvorved det hurtigt og nogenlunde sikkert var muligt at blive klar over, hvor Manden nogenlunde sikkert var muligt at
blive klar over, hvor Manden hørte hjemme. Senere traf jeg visse Forhaands aftaler med forskellige Sabotørgrupper, hvorved deres Folk
straks kunde identificere sig i Porten og derved opnaa en hurtig og hensigtsmæssig Transport til Behandlingsstedet.
Vort Princip var i øvrigt, at alt foregik saa naturligt som muligt og saaledes, at patientens Identitet blev kendt af saa faa Mennesker som
muligt baade blandt personalet og Kollegerne, Chefen inclusive. Det var nemlig det behageligste at vide saa lidt som muligt i Tilfælde af, at
man skulde blive spurgt, og man vilde i saa Fald ikke kunne give efter for Trusler. Man maatte antage, at Forespørgsler angaaende
saadanne Patienter først og fremmest vilde blive rettet til Hospitalernes og Afdelingernes Ledelse, hvilket imidlertid viste sig ikke at være
Tilfældet.
Det foregik oftest paa den maade, at Gestapo eller Hipoerne kom farende ind paa Hospitalet og kastede sig over den første den bedste af det
underordnede personale, som ingen Forudsætninger havde for at kunne give Besked. Det hændte f. Eks. At de trængte ind paa Optagelsen,
hvor de gav sig til at forhøre og true en Sygeplejerske, som var komplet uvidende om Sagen. Da flere Mennesker kom til, truede de med at
ville omringe Hospitalet, hvis de ikke fik telefonisk Besked i Løbet af en halv Time. En Foranstaltning, som man ansaa for mest generende
for de belejrende og derfor imødesaa med Sindsro. Der skete heller ikke noget.
Kun een Gang forsøgte de at gaa systematisk til Værks: 2 Gestapomænd henvendte sig paa Kontoret og forlangte i en truende Tone at faa
Patientregistret udleveret, hvilket man ikke mente at kunne nægte dem. De søgte en Mand ved Navn Petersen. Da de fik Registret udleveret
med ca. 400 Petersen’er, blev de fuldstændig ude af sig selv af Forbitrelse: ” Naar man samler alle Petersen’er paa samme Sted, er det jo
fuldstændig umuligt at finde ud af.” Derpaa forlod de kontoret optændt af retfærdig Harme og med den Besked, at man skulde høre nærmere
fra dem!
Havde man sikret sig, at det drejede sig om en Sabotør, var det dernæst vigtigt at finde ud af, om Tyskerne vidste, at han var saaret, og om
de havde nogen Formodning om, hvor han var bragt hen. Hvis det var tilfældet, maatte han uophørligt bringes videre. Mente vi, at ingen
vidste noget, kunde vi gaa over til den egentlige Behandling. Først gjaldt det om at forsyne Patienten med et nyt Navn. Ganske vist havde
alle i forvejen Dæknavne, men disse var for de mere prominente Folks vedkommende i Forvejen kendt af Gestapo og kunde derfor ikke
bruges. Man maatte derfor give Manden nyt Navn, Fødselsdag, Adresse etc. Derefter opfandt man en Sygehistorie, som var egnet til
nogenlunde at dække det foreliggende Tilfælde, og denneSygehistorie, som blev anvendt ved Journaloptagelsen, blev bagefter læst op for
Patienten, for at han kunde lære den udenad. Senere blev det ogsaa nødvendigt at forsyne disse Folk med nyt Identitetskort lydende paa det
nye Navn. Denne side af Sagen ordnede en af vore Operationssygeplejersker, frk. Ellen Christensen, som selv tog meget aktivt Del i illegalt
Arbejde og følgelig havde de fornødne Forbindelser. Hun var os til stor Hjælp og kunde arrangere hvad som helst.
De Læsioner, som vi kom til at staa overfor, var næsten altid Skudsaar og varierede fra ganske lette og hurtigt helede Gennemskud af Arme
eller Ben til de allesværeste Bugskud eller voldsomme Haandgranatlæsioner. En enkelt gang fik vi en Mand med talrige Stiksaar. Han havde
været ude for at skyde en Stikker, som imidlertid havde været ham for hurtig og var faldet over ham med Kniv og havde tilføjet ham talrige
Stiksaar. Af Skudsaarene var Bug- og Bækkenskuddene de besværligste og mest tidsrøvende, fordi der saa hyppigt var Læsion af adskillige
organer og Tarmslynger. Ved første Øjekast kunde det se meget uskyldigt ud. Et lille rundt Hul i Bugvæggen, patienten noget forpint, men
fuldstændig klar og ikke særlig medtaget. Vidste man ikke bedre, vilde man lægge en Forbinding paa Saaret og tænkte, at det gik nok; men

der var næsten altid et stærkt Misforhold mellem det lille Skudsaar i Bugvæggen, som man kunde se udefra, og de Læsioner, som man fandt
ved operationen. Som Eksempel kan nævnes den sidste patient, jeg opererede med Skudsaar. Der fandtes det sædvanlige lille runde Hul i
Bugvæggen. Efter Aabningen af Bugvæggen fandt man Bughulen fuld af Blod, 4 store lasede Huller i Tyndtarmen og 2 Huller i Tyktarmen.
Denne mand kom sig, men det krævede en langvarig og besværlig Operation under stadig Tilførsel af Blod.
Hvor mange saarede Sabotører, der er blevet behandlet paa Hospitalerne under Besættelsen, er det ikke muligt at angive. Nogle af dem
optræder i Kartotekerne som flere Patienter med forskellige Navne, andre har aldrig været skrevet op, da de straks er blevet ført videre, og
man var paa det Tidspunkt ikke saa interesseret i Statistik, at man vilde løbe nogen Risiko ved at føre særskilt Kartotek over Sabotørerne.
Man kan ikke omtale Lægebehandlingen af saarede Sabotører uden samtidig at nævne den storartede Hjælp, som den øvrige Del af
Personalet har ydet, og uden hvilken det ikke vilde have været muligt at skjule disse Patienter med saa stort Held. Saa vidt jeg husker,
lykkedes det ikke Tyskerne at paagribe eller opspore en eneste af de illegale Folk vi havde på vor Afdeling.
En stor del af Æren herfor tilkommer Sygeplejerskerne, som ikke alene har kunnet tie stille med Ting de fik at vide, men ogsaa har vist stor
Aarvaagenhed og Snarraadighed. Ikke sjældent paatog de sig en ikke ringe personlig Risiko ved at huse de eftersøgte eller gemme deres Tøj
og Vaaben.
Ambulancechaufførerne har gjort os store Tjenester ved Transport af de Saarede, naar det blev nødvendigt at flytte dem; og den Hjælp, som
Redningskorpsenes Folk har ydet, kan ikke vurderes højt nok.
En af vore Portnere, Rudolf Nielsen, var os til særlig Nytte. Han havde et Øje paa hver Finger og kunde huske alle patienter, som der var
noget særligt med i den ene eller anden Retning, ligesom han holdt nøje Kontrol med deres besøgende. Naar han var i Porten kunde man
være sikker paa at blive advaret i Tide, hvis der var Fare paa Færde. Da Situationen i begyndelsen af 1945 begyndte at blive truende, blev
han ofte paa Hospitalet langt ud over sin Tjenestetid for at holde Vagt ”.
Landet befandt sig nu reelt i krig og forholdene i alle dele af landet forværredes mærkbart. Utilfredsheden ulmede overalt og i sommeren
1944 indtraf den store generalstrejke, hvor åben kamp mellem menige danskere og tyskerne fandt sted flere steder i landet., herunder på
Nørrebro og kvarteret omkring Bispebjerg. Store menneskemasser samlede sig blandt andre steder på den store græsplæne udenfor
hovedporten, trods tilfældige skyderier ind i forsamlingen fra de tyske soldaters side. Der var flere sårede og dræbte.
I september samme år blev det danske politi arresteret af tyskerne og sendt i koncentrationslejr i Tyskland. Kun få undslap deportationen og
mange døde eller blev henrettet under fangenskabet.
Modstandsbevægelsen blev siden anerkendt som en af de bedst organiserede og mest effektive i det besatte Europa. Denne virkningsfulde
indsats og de store omkostninger, det indebar, medførte, at danskerne nu blev regnet for allierede medkæmpere og ikke som passive,
tyskvenlige medløbere – en anerkendelse af største betydning for de allieredes mere skånsomme indsats mod dansk territorium i krigens
sidste år, samt udviklingen i efterkrigstidens Danmark.

Jødernes flugt til Sverige:
I de sidste dage af september 1943 oplyste forskellige kilder fra tysk og dansk side, at internering og deportation til Tyskland af de omtrent
8000 danske jøder var nært forestående. Mange omfattede disse rygter med forståelig vantro og direkte fornægtelse, men adskillige forstod,
at de måtte forlade deres hjem og søge tilflugt andre steder, for at undgå deportation og koncentrationslejr. Størstedelen af de danske jøder
var bosat i eller omkring København, men overalt i landet søgte man at hjælpe de flygtende, der var tvunget til at forlade deres hjem med det
korteste varsel. I København måtte mange jødiske familier overnatte skjult i H. C. Ørstedsparken i flere dage.
Lægerne på de københavnske hospitaler fandt det naturligt at åbne sygehusenes porte og søge at skjule de nødstedte der. Lægeforeningen
valgte omgående at delagtiggøre hele lægestanden i arbejdet på landsplan. Rationalet var, at når alle hospitalslæger og praktiserende læger
var medvidende, gav det størst beskyttelse mod indgriben fra tyskernes side. Hver læge var instrueret om straks at lægge alt frem og
meddele, at alle læger var implicerede i tilfælde af arrestation.
Ganske snart stiftede man en effektiv organisation til at varetage denne gigantiske opgave. Læger, sygeplejersker, portører, teknisk
personale, portnere og køkkenpersonale udgjorde grundstammen, rigeligt suppleret med andet personale, ambulanceførere, brandmænd,
studenter, taxachauffører og menigmand. Daværende 1. reservekirurg K. H. Køster ved Bispebjerg Hospital har levende og detaljeret
beskrevet denne afgørende indsats i bogen ”Den Hvide Brigade”, der redegør for den danske behandlerverdens indsats under 2.verdenskrig.
1. oktober 1943 gik jagten på de danske jøder så ind for alvor med natlige Gestapo-aktioner, men på det tidspunkt havde mange allerede
bragt sig i umiddelbar sikkerhed og gemt sig og sine i parker, tomme boliger, sommerhuse og nærliggende skove - reelt uden muligheder for
videre flugt.
Første fase af hele operationen bestod derfor i at lokalisere og samle disse flygtninge før tyskerne nåede det samme. En uvurderlig hjælp til at
opspore de nødstedte var de 200 studenter i Akademisk Skyttekorps. De var vante til at færdes i skove og hegn og rejste landet tyndt de næste
uger, med betydelige positive resultater til følge. Adskillige jødiske familier havde holdt sig skjult i skovene i mere end en uge og kun spist

roer fra nærliggende marker. Studenterne, hjulpet af talrige andre, bragte de nødlidende til bedre egnede gemmesteder med videre
undsætning for øje.
Anden fase bestod i ”deponering” af de nødstedte. Således blev de flygtende ført til samlingssteder på hospitaler eller i private hjem, hvor
registrering, bespisning, udlevering af falske papirer og meget andet fandt sted. På Bispebjerg Hospital blev adskillige indlagt under falske
identiteter og diagnoser. Flere undergik blodprøvetagning, undersøgelser og fiktiv journalskrivning for at bevare illusionen.
Flygtninge med særlig karakteristisk, jødisk udseende blev gemt af vejen i fjerne hospitalsafsnit, men oftest var et simpelt navneskift til
Petersen, Olsen eller Larsen tilstrækkeligt. Der figurerede således ikke jødiske slægtsnavne i indlæggelseslisterne. I stort tal blev alle
flygtninge vaccineret mod et antal smitsomme sygdomme for at beskytte dem, hvis uheldet var ude, og arrestation og deportation til
koncentrationslejrenes rædsler blev endestationen, i stedet for at nå friheden i Sverige.
Tredje fase bestod i at arrangere transport over land til udskibningsstederne. Dette var ikke ufarligt, da tyskerne og deres danske håndlangere
iværksatte razziaer og vejspærringer. Disse transporter blev organiseret fra de enkelte hospitaler eller varetaget af transportgrupper, der også
havde kontakt til de skippere og kaptajner, der sejlede flygtningene over. Afskibningen udgik fra mange lokaliteter på den danske kyst, flest
fra Sjælland, Møn, Lolland og Falster.
På Bispebjerg Hospital mærkede man den tiltagende flygtningestrøm og snart blev tilstanden kritisk, da det endnu ikke var muligt at bringe
flygtningene videre fra hospitalet i samme takt, de strømmede til. Tunneler, gange, auditorier og afdelingernes sygestuer var tæt befolkede.
Ofte opstod tilspidsede situationer, når tyskerne eller Schalburg-folk vimsede omkring med onde hensigter udenfor hospitalets beskyttende
mure, eller når antallet af flygtninge overgik lokalernes kapacitet. Man måtte herefter overveje at medinddrage nye skjulesteder på eller nær
ved hospitalet.
Ikke sjældent måtte personalet improvisere: Ved en given lejlighed meddelte stud. med. Ole Secher vagtmesteren for Kapellet, at et
begravelsesoptog på omtrent 40 personer ville samle sig i aftenens løb. Hensigten var på et senere tidspunkt at sende denne gruppe videre i
en flyttevogn mod kysten, men tilstrømningen fortsatte. Da antallet nærmede sig 150 sjæle, besluttede oversygeplejerske fr. Mogensen at
sende så mange, som muligt med flyttevognen, for derefter at gemme de tilbageblevne i undervisningslokalerne under psykiatrisk afdeling E.
Senere samme aften blev de resterende 80 jøder sendt af sted i taxaer til det ventende skib.
Ved en anden lejlighed måtte personalet diskret og i al hast flytte en større gruppe flygtninge fra hospitalets centrale del til den mere afsides
beliggende bade- og massagebygning fordi man konstaterede, at et personalemedlem på nattevagt var erklæret nazist. Han opdagede intet og
blev efterfølgende passivt isoleret.
Trods det fornemme sammenhold og den ubrydelige loyalitet strammede det til og nye tiltag blev nødvendiggjort. Rygtet om at flygtninge
blev modtaget på BBH havde bredt sig vidt omkring og tilstrømningen oversteg nu langt kapaciteten for videre transport mod kysten.
Konsekvensen heraf var en logistisk udfordring af dimensioner: Et stort og uvist antal nødlidende skulle opholde sig i flere dage på hospitalet
under fuld diskretion, og det var tvingende nødvendigt, at de blev bespist, behandlet og forsynet med nødvendig beklædning.
På storsindet vis åbnede næsten alle 130 sygeplejersker i hospitalets nye sygeplejeboliger på Charlotte Muncks vej deres hjem for de
nødstedte. Hver sygeplejerske passede ”sin” familie, der snildt kunne bestå af 8 – 10 personer, både børn og voksne, med mad, drikke, tøj,
omsorg og trøstende ord i de små lejligheder. Adskillige læger med bolig på hospitalet åbnede tilsvarende deres hjem for flygtningene.
På den tid var lægerne en ekstra udsat gruppe, fordi besætterne og deres danske medløbere fandt netop denne gruppe særlig velegnet som mål
for hævndrab – de såkaldte ”clearing-mord”.
Viceforstanderinde fr. Korsholm stillede sin lejlighed i Charlotte Muncks vej 1 til rådighed som organisationscenter, benævnt ”Centralen”.
Denne adresse blev på diskret vis landskendt, som et sted, hvortil man kunne sende penge til hjælpearbejdet. En operationssygeplejerske fra
operationsafdeling A bandt de mange tråde sammen, bistået af en kommunal brandmand døgnet rundt. Centralen i nr. 1 samarbejdede med
centralerne på Blegdamshospitalet og Kommunehospitalet om at koordinere indsatsen.
Opgaverne var mangfoldige: Eksempelvis måtte man udarbejde lister over både pålidelige og ikke mindst upålidelige taxachauffører, da
talrige transporter foregik med taxabiler. BBH s køkkenbestyrer, fr. Beltoft, sørgede for mad og drikke til gæsterne i døgndrift, trods ofte
meget upræcise ”gæstelister”. Ligeså vigtigt var det at have fuldt overblik over antallet af tilgående og udgående flygtninge af hensyn til
videre planlægning.
I Centralen havde sygeplejerskerne fr. Sander og fr. Christensen overblik over hver enkelt flygtnings status: Hvem havde ventet længst,
hvem var syg eller skrøbelig, timing af transporter, regnskab over de ofte temmelig store beløb, der var i ”Pengekassen”, som blot var en
skotøjsæske, der til tider kunne indeholde op mod 100.000 kr. Lejlighedens gasovn blev anvendt som pengeskab om natten.
Foruden en store mængde drikkevarer opbevarede man også i Centralen indtil 1000 liter benzin som en nødforanstaltning, forbeholdt
transportkøretøjerne. I kælderen under Charlotte Muncks vej 7 passede en stab af sygeplejersker under ledelse af fr. Mogensen en stor gruppe
flygtninge, heriblandt flere plejekrævende.

I Centralen var der livlig aktivitet døgnet rundt: Udover flygtninge gik chauffører, budbringere, vagtfolk og medlemmer fra
transportgrupperne ind og ud. At bygningerne var skærmet mod frit indsyn fra Tagensvej har bidraget til at opretholde diskretionen.
Nærmede uønskede personer sig hospitalet varskoede portnere og portører i god tid, så nødvendige forholdsregler kunne sættes i værk.
Kommunikationen til de mange eksterne og interne medarbejdere i organisationen foregik i stor udstrækning via telefon. Telefonhuset var
involveret, og overvågede til stadighed, om telefonnettet blev aflyttet af tyskerne. I en periode anvendte man endog et særligt sikret
telefonnet, der var lagt udenfor det normale netværk for at undgå skader i forbindelse med eventuelle bombardementer. Endelig havde
organisationen stor hjælp af kurerer, der cyklede hastigt fra central til central med vigtige meddelelser.
Økonomien var anstrengt til det yderste, da rejsen til Sverige var kostbar og midlerne få. Gennemsnitsprisen for en enkeltrejse var 500 kr. pro
persona, målt i. I begyndelsen var priserne for en billet ofte væsentligt højere, således nærmere 2000 – 3000 kr. fordi flere transportører
udnyttede situationen. En enkelt familie kom af med 50.000 kr. men de fleste overførsler var betydeligt mere rimeligt prissatte.
Organisationen blev hurtigt dygtigere til at holde prisen nede gennem sortering af transportørerne og kun benytte få, velkendte
transportgrupper og rejseruter. Ofte kunne udgifterne alligevel overstige 100.000 på en enkelt dag. Priserne for disse transporter forekom høj,
men man må erindre, at mange skippere risikerede liv, førlighed og levebrød, hvis de blev taget af tyskerne.
Når en gruppe flygtninge blev sendt videre mod Sverige, indsamlede man deres nu overflødige rationeringsmærker til brug for de næste, der
skulle leve i skjul en tid i Danmark endnu.
De flygtende betalte efter evne og mange gav alt, hvad de ejede; andre var fattige og havde kun få midler og fik udgifterne betalt af
organisationen. Efter første uge i oktober begyndte rigelige mængder penge at strømme til hospitalerne og transportgrupperne. Donationerne
kom fra anonyme eller navngivne borgere, institutioner og firmaer over hele landet.
Alle samfundslag deltog i denne uofficielle nødhjælpsindsamling, da landets befolkning trådte i karakter: En køkkenpige på BBH lagde 10
kroner i skotøjsæsken, en direktør fra Odense sendte 20.000 kr. i en kuvert og sygeplejerskerne på Avnstrup Sanatorium samlede 235 kr. ind.
Sygeplejerskerne fr. Sander og fr. Fraas opsøgte sågar Kong Christian den X. på Sorgenfri Slot – heller ikke de vendte tomhændede hjem til
Bispebjerg Hospital. De fleste midler indløb dog anonymt og ikke sjældent kom øjenlæge dr. Steffen Lund forbi Centralen med et
opmuntrende ord for at lægge en kuvert med 50.000 – 75.000 kr. i ”pengekassen”. I alt modtog organisationen mere end 1.000.000 kr. i sin
funktionstid uden bilag eller kvitteringer af nogen art.
Afskibningscentralen, der initialt var placeret på Blegdams Hospital, blev flyttet ud i byen, og efter nogle dages forløb blev transporterne fra
kysten lagt i faste og velorganiserede rammer. Bispebjerg Hospital havde primært kontakt med transportruterne, der udgik fra Mosede,
Sydhavnen, Falster, Tuborg Havn og Amalienborg Plads. Udenfor hospitalets ”eget” rutenet var der også kontakt til de nordsjællandske
transportgrupper, herunder ”Lyngby-gruppen”, der arbejdede med flere lægegrupper. Personale med baggrund i Rederiet Lauritzen førte
løbende kontrol med forholdene i alle udskibningshavnene.
Transporten fra hospitalet til udskibningsstederne var velorganiserede. Når en transport blev iværksat blev det givne antal flygtninge vækket
og ekviperet. Taxa-selskabet blev varskoet og gruppen førtes af sted under ledelse af 1 – 2 sygeplejersker. Hvis der var luftalarm, afløstes
taxabilerne af ambulancer fra Falck og Zonen. Gruppelederne medbragte store kontantbeløb til uforudsete udgifter og herefter blev kursen sat
mod den lokalitet på kysten, hvor motorbåden, fiskekutteren eller skonnerten ventede.
Bispebjergs koordinationscenter i Centralen blev underrettet, så snart gruppen nåede frem til pladsen og senere, når gruppen var nået
velbeholdent til Sverige, og skibet var kommet sikkert retur til Danmark.
Ifølge sagens natur var organisationens arbejde overordentligt risikabelt og ikke sjældent gik noget galt, trods den omhyggelige planlægning.
Risikoen for at almindelig åben mundet hed, tilfældighedernes spil, angst og panik eller en stikkers forræderiske indgriben kunne gribe
afgørende ind var altid til stede. Generelt må det understreges, at det samlede personale på Bispebjerg Hospital stod alle prøvelser igennem
uden et eneste tilfælde af svigt i en tid, hvor indsatsen kunne ende fatalt.
Et skræmmende eksempel på tilfældighedernes spil ramte en transport med 180 flygtninge, udgået fra Bispebjerg Hospital med kurs mod
Strøby på Stevns, hvor gruppen skulle sættes over af en anden organisation. Første del af transporten foregik planmæssigt fra Bispebjerg
Bakke til Strøby syd for Køge med taxaer og flyttebiler, men under den natlige indskibningsprocedure gik det galt: Gruppen havde, som
aftalt, sendt lyssignaler i kode til den ventende skonnert, men modtog som svar kun heftige byger af maskingeværprojektiler. I stedet for den
fredelige skonnert, var et tysk, armeret patruljefartøj dukket op ved pladsen. Med nød og næppe undslap de flygtende og gemte sig i de
nærliggende skove under Gjorslev Gods. Centralen på BBH blev omgående orienteret og rekvirerede straks en CB-kolonne med lastbiler og
mandskab, der blev suppleret med 4 sygeplejersker og 1 læge fra hospitalet. I køkkenet pakkede fr. Beltoft kasser med nødforsyninger og
udleverede brød, smør, kaffe samt et par hundrede liter mælk og andre væsentlige fornødenheder til kolonnen. Oktobernætterne var kolde,
men hjælpen nåede frem og sikrede de undvegne. Senere blev hele gruppen ført i sikkerhed i Sverige via Fanefjord på Møn.
Ved udgangen af 2. uge i oktober begyndte tyskerne for alvor at interessere sig for hospitalerne. En nat blev alle ambulancer ved
Kommunehospitalet og Bispebjerg Hospital standset og gennemsøgt. I BBH’s sygeplejerskebolig opholdt sig 180 jøder uden ringeste
mulighed for flugt. Alle transporter blev standset og to loyale politifolk, som beskyttede centralen, konstaterede, at bygningen var omringet
af tyske SS-folk og adskillige danske medløbere. Få skud løsnedes, men på mirakuløs vis forsvandt fjenderne med uforrettet sag ud på

morgenstunden, fraset en enkelt mand, som trængte ind i bygningen. Den uvelkomne gæst blev dog hurtigt og grundigt pacificeret af
sygeplejerske fr. Mogensen, der serverede den indtrængende en halv flaske snaps med opløste sovepiller i.
Ved et tidligere, næsten identisk tilfælde, lykkedes det at smugle et tilsvarende antal skræmte flygtninge uskadte gennem fjendens linjer,
maskerede som et kristent begravelsesfølge. Gruppens nødlidte nåede alle frem til vor neutrale nabo over vandet.
Trods det lykkelige og heldig udfald af disse hændelser, gav episoderne anledning til megen angst, grundige overvejelser og betydelig
aktivitet i organisationen dagen derpå. Alle jødiske flygtninge på Bispebjerg Hospital, inklusive 100 nytilkomne i dagens løb, blev overført i
sikkerhed over Sundet allerede klokken 19 samme aften.
Centralen på Charlotte Muncks vej 1 blev ikke opgivet herefter. Fremover blev adressen kun anvendt som modtageadresse for flygtninge, der
umiddelbart herefter blev ekspederet videre til et nyoprettet netværk af sikre lejligheder i nabolaget.
De sidste jødiske landsmænd, der blev bragt over, var 3 undvegne fanger fra en togtransport med kurs mod koncentrationslejren
Theresienstadt samt en gruppe efterladte børn, der blev ledsaget til deres forældre i Sverige af en gruppe sygeplejersker fra Bispebjerg
Hospital.
I alt anslås det at 1500 - 2000 danskere med jødisk baggrund har passeret gennem Bispebjerg Hospitals kapel, tunneler, sygestuer,
ambulatorier og personalelejligheder i løbet af kun godt 2 uger i oktober 1943. I de fleste tilfælde sørgede naboer, venner eller andre menige
danskere for at tage vare på de flygtedes boliger og ejendele frem til krigens slutning.
Ingen af disse flygtninge endte i Theresienstadt endsige andre koncentrationslejre hos herrefolket i det 3. Rige.
De faldne:
Heller ikke Bispebjerg Hospital undgik fatale tab blandt de ansatte. Til højre for hovedporten, på den væg, der vender ind mod hospitalet, er
anbragt en mindeplade med to navne:
Cand. Theol. Julius Grundfør (21.02.1909–09.05.1945). Under besættelsen var Julius Grundfør aktivt involveret i illegalt arbejde i Dansk
Samling, hvor han var tilknyttet det illegale blad Kirkens Front. Han tjente ved krigens begyndelse som præst ved Anna Kirke og blev i 1942
tillige udnævnt som hospitalspræst ved Bispebjerg Hospital.
2 dage efter befrielsen, den 6. maj, blev Julius Grundfør hårdt såret, med dobbeltsidigt lungeskud, under en træfning på Jagtvej mellem
enheder fra Den danske Brigade og snigskytter fra Hipokorpset, der nægtede at overgive sig. Da skuddene faldt, søgte han at hjælpe en såret
brigade-soldat i sikkerhed. 3 dage senere, den 9. maj 1945 afgik hospitalets præst ved døden.
Reservelæge Erik Hagens (01.05.1909–06.06.1944). På 4. Maj Kollegiet på Frederiksberg blev opsat en mindeplade, der beskrev hans
illegale virke med følgende ord:
”Erik Hagens var reservelæge på Bispebjerg Hospitals medicinske afdeling C. Gennem en hårdt såret sabotør, der var blevet indlagt på
hospitalet den 18. november 1943, fik han forbindelse med sabotageorganisationen BOPA og blev som den første læge optaget i denne. Han
blev hurtigt meget afholdt og kom med sin personlighed, sin erfaring og sit eksempel til at betyde meget for sine kammerater.
Da BOPA besluttede at foretage et angreb på værnemagerfabrikken ”Globus” i Glostrup, forlangte Hagens at følge med for på stedet at
kunne tage sig af sårede kammerater.
Angrebet, hvori mere end 100 sabotører deltog, var krigens første, store partisanangreb, og det fandt sted den 6. juni 1944. Aktionen forløb
uden uheld for mandskabet, som straks efter sprængningen kørte ind mod København. Hagens førte en lille sportsvogn, som imidlertid snart
gik i stå, da benzinen var løbet ud af tanken, der var gennemhullet af kugler. En vogn til var ude for samme uheld. Han standsede derfor en af
statsbanernes rutebiler og fik hurtigt passagerer og chauffør til at forlade vognen. Hagens, der var en dygtig kører, overtog rattet, og med stor
fart gik det ind mod byen. Da vognen passerede værnemagerfabrikken ”Carlstorp”, havde dennes sabotagevagter, hidkaldt af
eksplosionsdrønene fra ”Globus”, dannet kæde over vejen og sendte en regn af projektiler imod rutebilen. Hagens gav speederen fuldt tryk,
og den store vogn for gennem spærringen. Straks efter slingrede den farligt, men rettedes op i sidste øjeblik af gruppelederen, der sad ved
siden af Hagens.
Hagens var sunket sammen ved rattet, ramt i hovedet af en dum-dum-kugle. Da gruppen nåede frem til samlingsstedet, vakte meddelelsen
om den afholdte kammerats død stor sorg. Angrebet blev i øvrigt kendt ude i verdenen og indbragte en lykønskning fra de allieredes
hovedkvarter ”.
Dr. Hagens underviste sine illegale kammerater i førstehjælp og fungerede som feltlæge på sabotageaktioner. Ved ”Globus-aktionen” havde
han oprettet fremskudt nødskadestue i en nærliggende lejlighed. Når frihedskæmpere skulle have ” fri fra arbejde ” for at udføre
sabotageaktioner, skrev Hagens lægeattester for at dække dem ind. Under sin egen uddannelse tog han initiativ til at udarbejde et studiekompendium, der tjente til at øge overskueligheden af de medicinske sygdomme. Siden er dette arbejdspapir blevet udviklet og anses i dag
for den fineste dansksprogede, professionelle lærebog i medicinske sygdomme, forfattet af et stort antal specialister indenfor området. Trods
udgivelsens nutidige udstyr og omfang i to, tykke bind, har man bevaret navnet ” Medicinsk Kompendium ”.

Stud. med. Cato Emil Bakman (15.03.1918–10.12.1943): Der burde have været et ekstra navn på mindepladen. Måske har man undladt
dette, fordi stedet på Bispebjerg Hospital, hvor Bakman faldt, har været markeret med et lille, sort sten-kors. Det er uvist, hvornår og hvorfor
dette kors siden blev fjernet. På vest-gangen i 4. Maj Kollegiet opsatte man en mindeplade med følgende ordlyd:
”Cato Emil Bakman var søn af skoleinspektør Kristian Bakman. Han blev født i Nykøbing Mors. Senere flyttede familien til Hedehusene, og
Cato blev optaget på Roskilde Katedralskole, hvor han i 1938 tog studentereksamen. Han bestod første del af medicinsk embedseksamen
med udmærkelse i sommeren 1941 og virkede herefter som demonstrator ved Anatomisk Institut i København.
Jævnsides med studierne begyndte Cato at deltage i den spirende modstandsbevægelse. Han var således med i de første studentergrupper i
FRIT DANMARK, medstifter af bladet NYHEDSTJENESTEN samt senere aktiv deltager i flygtningetransporterne under jødeforfølgelserne
i efteråret 1943.
Under en af de mange flygtningetransporter, som han var med til at organisere, blev han og en af hans kammerater en dag overrasket og
arresteret af tyske soldater. Arrestationen fandt sted i en sydsjællandsk udskibningshavn, og Cato og hans kammerat blev ført til Dagmarhus.
De blev imidlertid løsladt efter en nats forhør, idet det var lykkedes dem indbyrdes at aftale en forklaring, som tyskerne tog for gode varer.
Den 9. december 1943 blev han på ny pågrebet af tyske soldater, (red: under en Gestapo-aktion mod dr. Køsters lejlighed på 3. sal i hjørnet
af hovedbygningens D-fløj.) denne gang under forsøg på at smugle en såret kammerat ind på Bispebjerg Hospital. Uheldigvis var det de
samme soldater, der tidligere havde arresteret ham, og han anså derfor et flugtforsøg for at være eneste redning for ham. Han sprang ud af et
vindue, men ramtes i springet af 4 – 5 tyske kugler i ryggen. Under tysk vagt blev han indlagt på hospitalet. Her døde han den næste morgen
”.
Efterskrift:
I tiden fra 29. august 1943 til 4.maj 1945 søgte 17.000 danske på grund af Gestapos forfølgelse ophold i Sverige. Adskillige af disse flygtede
modstandsfolk bosatte sig i Göteborg, og støttet af kredse af byens borgere førte de kampen videre mod den tyske besættelsesmagt i
Danmark.
De samme svenske kredse indsamlede ret store pengemidler til støtte for flygtningene og deres sag, og hjælpen fortsatte også efter krigen,
idet man i 1946 modtog mange danske, der var kommet syge hjem fra tysk koncentrationslejr eller hvis pårørende var blevet dræbt under
modstandskampen, til rekreationsophold i ”Pixbo” i nærheden af Göteborg.
Atomfysikeren og Nobelpristageren Niels Bohr havde Lutheransk fader og moder af jødisk afstamning og befandt sig derfor i risiko for
tilfangetagelse og deportation. Bohr insisterede på at blive i Danmark så længe, som muligt.
Umiddelbart før krigsudbruddet og i de tidlige krigsår bidrog han selv til at hjælpe flere jødiske flygtninge ud af Tyskland og videre til USA.
I september 1943 følte også han jorden brænde under sig, og måtte af sted til Sverige og derfra videre med et Mosquito-fly til England og
derfra til USA, hvor han deltog i det amerikanske ”Manhattan-project” med at udvikle atombomben frem til krigens slutning.
I 1952 udkom en lille bog med titlen ”Oktober 43”, der omhandlede livet i de hektiske dage i en af de store transportgrupper, der førte
flygtningene videre fra opsamlingssteder og hospitaler, herunder Bispebjerg Hospital. Forfatteren var lektor Aage Bertelsen ved Lyngby
Statsskole og leder af ”Lyngbygruppen”. Bogen blev oversat til engelsk og flere andre sprog og blev snart kendt ude i verden.
Niels Bohr har, sammen med sin kollega Albert Einstein, i en henvendelse til forfatteren af denne bog sammenfattet betydningen af den
fælles indsats, gældende for alle led i det store netværk, der blev kastet ud for at redde en gruppe landsmænd i livsfare med følgende ord:
” Forfatteren fortæller, hvordan rædslen ved at blive konfronteret med denne meningsløse og umenneskelige forfølgelse af talløse,
uskyldige lovlydige medborgere, skabte en ny beslutning hos ham, hans venner og medarbejdere. I virkeligheden var redningsarbejdet en
opfordring til hele det danske folk om samarbejde, og den aktive modstand, som allerede var begyndt med oprettelsen af mindre grupper,
voksede hurtigt og fik tilslutning fra endnu større dele af befolkningen ”.
Kilder:
Nationalmuseets Modstandsdatabase.
4.maj Kollegiets Mindeplader
”Oktober 43” af Aage Bertelsen.
” Den Hvide Brigade”, flere læger som forfattere.
” Faldne I Danmarks Frihedskamp 1940-1945.” Frihedskampens Veteraner 1970

” Den Store danske Encyklopædi.” Gyldendal.
” Modstanden.” Henning N. Larsen. Nyt Nordisk Forlag.
Personlige samtaler med overlevende.
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IDRÆTSMEDICIN PÅ BISPEBJERG HOSPITAL
– Fra interesse til klinisk og forskningsmæssig formaliseret aktivitet

Tradition for idrætsforskning indenfor lægeverdenen i Danmark og på Bispebjerg
I virkeligheden var der lægelig interesse for samspillet mellem idræt og medicin helt tilbage i Bispebjerg Hospitals ungdom, og Professor
Knud Secher ved Bispebjærg Hospital’s med afd C skrev i 1923 med støtte fra Danmarks Idrætsforbund en bog med titlen ”Idrættens Interne
Medicin” (1). Det var internationalt set en af de første bøger som omhandlede idrættens indvirkning på kroppens organer, og den var rettet
mod den læge som i sit daglige virke udførte arbejde blandt idrætsaktive personer eller patienter (1). Som Knud Secher skriver:
”...motionsidrætten repræsenterer en for for legemsøvelser, der henvender sig til den store hob baade til dem, der fra naturens hånd er egnede
til at drive legemsøvelser, og til de andre, der i virkeligheden trænger mest dertil...” (1). Det er interessant at vi nu 90 år senere på Bispebjerg
Hospital har talrige kliniske- og forsker-grupper indenfor såvel medicinske som kirurgiske fagfelter som beskæftiger sig med fysisk aktivitet
enten som forebyggelse, behandling eller i relation til den idrætsskades-fremkaldende effekt. Det er yderligere interessant at Professor Knud
Sechers barnebarn, Professor Niels H Secher idag arbejder med arbejdsfysiologisk forskning på Anæstesiafdelingen på Rigshospitalet, men
har fået en del af sin uddannelse på Bispebjerg, og gennem årene har samarbejdet med flere af BBH’s forskningsgrupper.
I Danmark eksisterer en lang tradition for idrætsforskning, helt tilbage fra Professor August Krogh (fysiolog og nobelpristager) og Professor
Johannes Linhard (læge og første professor i idrætsteori), hvis samarbejde sammen med en større økonomisk bevilling fra det daværende
Folkeforbund om at undersøge betydningen af fysisk aktivitet på den menneskelige organisme (2), lagde grunden til et tæt samspil mellem
lægelige aktiviteter og forskere indenfor fysisk aktivitet. I 1970-80erne var der såvel på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Prof Henrik
Galbo) som på Det Naturvidenskabelige Falkultet (Prof Bengt Saltin) en stigende forskningsaktivitet indenfor idræt og den menneskelige
organisme, og flere fund fra den tid har inspireret og lagt grunden for en lang række klinikeres interesse for idræt, medicin og kirurgi på såvel
Bispebjerg Hospital som på Rigshospitalet.
Idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital
Grundstenen til den nuværende idrætsmedicinske aktivitet på BBH blev lagt på reumatologisk afdeling H, hvor ledende overlæge Erik
Martin Jensen’s fremsyn og interesse for det idrætsmedicinske område lagde grunden for den opblomstring som området har fået igennem de
seneste 15 år. Han promoverede på flere niveauer den idrætsmedicinske udvikling, og så den som en vigtig bestanddel – og videreførelse - af
den klassiske fysiurgi, som mange steder i 1980-90’erne ikke havde nogen prominent plads i den kliniske reumatologi. Den reumatologiske
afdeling ved BBH var allerede igennem talrige årtier kendt som den førende afdeling i hovedstadsregionen indenfor den fysiurgisk
orienterede reumatologi, og i 1995 befordrede Erik Martin Jensen det idrætsmedicinske felt mere formelt, og der blev i det daværende
Hovedstadens Sygehusfællesskab (HS) udfærdiget en rapport som ikke alene udsagde at flere hospitaler -herunder BBH - kunne oprette en
idrætsmedicinsk ambulatorie virksomhed (som afløsning for de af Dansk Idrætsforbunds betalte idrætslægeværelser), men måske endnu
mere betydningsfuldt var det, at rapporten konkluderede at reumatologisk afd H på BBH skulle huse en samlende forskningsenhed for hele
HS (3). Dette blev fulgt op af en oprettelse af et professorat i idrætsmedicin ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns
Universitet på reumatologisk afdeling H i 1997 (tidsbegrænset frem til 2005, herefter permanent), samt en klinisk og forskningsaktivitet som
var gradvist voksende. Dette professorat blev initieret og støttet af Professor Henrik Galbo, Klinikchef Erik Martin Jensen, Sportschef Niels

Chr Holmstrøm fra elite-sports organisationen Team Danmark, Professor Else Trangbæk fra Idrættens Forskningsråd (idag Kulturministeriets
Udvalg for Idrætsforskning), og Danmarks Idræts Forbund, som sammen fik etableret den økonomiske basis for dette. Etablering af
professoratet betød en betydelig udvikling i forskning indenfor det idrætsmedicinske område. Fra i 1997 at have et kælderlokale under
bygning 10 med plads til lidt forskningsudstyr, en enkelt scholarstipendiat, og en klinisk aktivitet som bestod af en ambulatorie virksomhed
på et par timer ugentligt bemandet af et par idrætsinteresserede læger, har den idrætsmedicinske aktivitet i bygning 8 (fig 1, vinterfoto) idag
en ambulatorie virksomhed på knap 8000 besøg årligt varetaget af 4 kliniske overlæger og 1 afdelingslæge, ligesom forskningsenheden har
20 fondsansatte (4-5 seniorforskere, 3-4 post docs og 8-10 phd studerende) og producerer omkring 30 original artikler i internationale peer
review journals årligt. Sammen med den kirurgiske aktivitet, haves således 12-13000 ambulante idrætspatienter på Bispebjerg Hospital, og
der udføres 2500 artroskopiske indgreb på den idrætskirurgiske sektion årligt. På tilsvarende vis produceres der forskningsmæssigt i relation
til idrætsmedicin på Bispebjerg ca 1 original artikel hver anden uge, udgår 2-3 phd grader årligt, præsenteres i snit 1 internationalt foredrag
eller poster ugentligt af idrætsmedicinske forskere, ligesom der undervises og holdes formidlende foredrag om idrætsmedicinske emner flere
gange ugentligt i det ganske land.
Den idrætsmedicinske aktivitet på BBH blev i slutningen af 1990érne centrum i hovedstadsregionen og elitesportsorganisationen Team
Danmark flyttede deres testcenter til Bispebjerg omkring 1997 og i en 10 årig periode var der et visionært frugtbart samspil mellem
idrætsmedicinsk forskning og eliteidræt, som sluttede da Team Danmark ønskede at ophøre med en hospitalstilknytning og i stedet ville
samle deres aktiviteter omkring træningsfaciliteter i Brøndby. De idrætsmedicinske aktiviteter på BBH flyttede fra kælderen i bygn 10 til
bygning 8 omkring 1997 og voksede gradvist, og rummes idag på 1. og 2.sal af bygning 8. Den idrætsmedicinske del, med såvel forskere og
klinikere udgør idag ca 30 personer (Figur 2, foto). Der blev over årene udviklet mange forskningsaktiviter i et samspil mellem læger (både
medicinere og kirurger), fysiologer og fysioterapeuter.
Idrætsmedicin, rehabilitering og fysioterapi
Disse aktiviteter lagde grundstenen til nye forskningssteder på Bispebjerg, og fysioterapien - som i mellemtiden var blevet udskilt som
seperat afdeling/funktion - prioriterede idrætsmedicinsk forskningsaktivitet og fik i 2008 oprettet et professorat i rehabilitering (Peter
Magnusson), ligesom de også har et lektorat (Nina Beyer). Etableringen af et professorat i muskuloskeletal rehabilitering til en person med
fysioterapeutisk baggrund, var enestående af sin art i Danmark, og har medført en betydelig intensivering af fysioterapeutisk forskning på
Bispebjerg Hospital. Idag er der til stadighed 2-3 fysioteraputer igang med et phd forløb, og fysioterapien er ved at være et betydeligt
kraftcenter for den fysioterapeutiske forskning på nationalt niveau. Der udføres ikke alene grundvidenskabelig forskning indenfor bindevæv
(specielt senevæv), men også ganske betydelig klinisk forskning med det hovedformål at afdække hvorledes fysisk aktivitet (træning) kan
have en gunstig indflydelse indenfor genoptræning efter skade, og hos personer som er kronisk syge eller er alders-svækkede. Således
udføres der idag forskning med patienter med Altzheimers sygdon, Parkinson, Kronisk hjertesygdom, og Alders-betinget muskeltab
(sarkopeni).
Idrætskirurgi og idrætsmedicin – forbundne kar
På den idræts-kirurgiske side blev der på ortopædkiruirgisk afd M oprettet en idrætskirurgisk sektion i 2010, og et professorat i artroskopi og
idrætkirurgi i 2011 (Michael Krogsgaard) så dagens lys, og har betydet et markant løft af såvel de kliniske som de forskningsmæssige idrætskirurgiske aktiviter. Klinisk voksede den idrætsmedicinske aktivitet støt, og ultralyds-diagnostik var en af de områder som idrætsmedicinen
tog til sig og pionerede indenfor det reumatologiske område. Der findes idag en meget udbredt samarbejde mellem idrætskirurger,
idrætsmedicinere og fysioterapeuter såvel forskningsmæssigt, men også klinisk, og den idrætsmedicinske del har regionsfunktion og den
idrætskirurgiske del har flere højt specialicerede funktioner. Det meget tætte samspil som haves mellem idrætsmedicinere, idrætskirurger og
idrætsfysioterapeuter har vist sig at frembyde mange patientforløbsmæssige fordele, og åbner for visionære ideer om en tættere formaliseret
kobling af disse områder – feks en selvstændig idrætkirurgisk-medicinsk afdeling.
Forskningsfokus for idrætsmedicin på Bispebjerg

Den idrætsmedicinske forskning på Institut for Idrætsmedicin koncentrerer sig om at forstå overbelastning af bindevæv i forbindelse med
idræt. Helt specifikt har afdelingen igennem en 15 årig periode undersøgt hvorledes senevæv tilpasser sig mekanisk belastning og har vist, at
der sker en betydelig øgning i metabolisk- og blodgennemstrømnings-aktivitet i og specielt omkring senevævet, og at dette ledsages af en
nydannelse af kollagent bindevæv (4). Dette viser således at bindevævet nok har en langsom stof omsætning, men at dette kan påvirkes med
træning, og selv moderat aktiviter vil øge kollagen dannelsen (5) (Figur 3). Dette er vigtigt for at forstå hvorledes også nydannelse og
styrkelse af bindevæv under f.eks genoptræning efter skade er vigtigt. Undersøgelser udføres på raske forsøgspersoner og patienter hvor der
udtages væv fra sener og muskler (Figur 4, billede af forsøg). Det er også vist at der inde i senevævet er celler som har potentiale til
nydannelse af senevæv, noget som muligvis kan benyttes til fremstilling af kunstige sener og dermed kunne få betydning for rekonstruktive
ligament-indgreb (etablering af nyt korsbånd efter overrivning). Også i overbelastet senevæv kan en kontrolleret belastning som ved tung
styrketræning medføre en bedring af tilstanden og re-etablere godt funktionelt senevæv. Dette har betydning for den kliniske behandling af
overbelastningsskader, den hyppigste årsag til at idrætsudøvere må reducere deres aktiviteter pga skade.
En anden hovedaktivitet for den idrætsmedicinske forskning er at forstå hvorledes skeletmuskulatur ændres med aldring og efter
muskelskade eller overbelastning. Det er i muskler vist at der efter meget hård træning vil ske en aktivering af musklernes stamceller (satelitcellerne) og at der sker en regeneration af muskelfibre som dels er afhængigt af inflammatorisk aktivitet og formentlig også af celler
(fibroblaster) i det intramuskulære bindevæv (Fig 5, billede af regenerende fiber). I aldrende muskulatur svinder muskelmassen og blot få
dages inaktivitet er med til at muskelkraften aftager betydeligt (Fig 6). Det har stor betydning for indlagte hvor der allerede de første dage
bør gøres store anstrengelser for at undgå muskeltab, for at patienten skal komme sig hurtigt og effektivt. Det er vist at genoptræning efter
muskeltab hos ældre er meget dårligere end hos yngre, og der undersøges i øjeblikket om medikamenter (læs hormoner) kan understøtte en
bedre optræning af aldrende muskulatur.
Idrætsmedicinsk samspil mellem forskning og klinik
Det idrætsmedinske ambulatorium ser alle typer af patienter med idrætsrelaterede skader på bevægeapparatet som er henvist fra egen læge,
lige fra unge fodboldspillere til 80 årige marathon løbere. Der gennemføres kliniske studier af bl.a. sene-overbelastningsskader, sene-rupturer
samt af muskelskader. Den basale forskning som udføres i relation til den idrætsmedicinske funktion centrerer sig om tilpasning af senevæv
til mekanisk belastning, samt ændringer i skeletmuskulatur ved træning, immobilisering og aldring (4,5).
I tillæg til de kliniske aktiviteter i bygning 8 (idrætsklinikken), bygning 5 (idrætskirurger) og bygning 10 (idrætsfysioterapi), blev der også
opbygget ekspertise indenfor idræts-pulmonologi på den lungemedicinske afdeling (professor, overlæge Vibeke Backer) og indenfor idrætskardiologi på den hjertemedicinske afd (overlæge Hanne Rasmusen), ligesom der lige fra starten havde været en stor interesse for idrætsrelevant forskning og diagnostik på den klinisk fysiologiske afdeling (professor, overlæge Jens Bülow og overlæge Lene Rørdam). Den
udbredte interesse fra flere afdelinger i relation til fysisk aktivitet og idræt, har efterfølgende bragt BBH på ”landkortet” i relation til
medicinske og kirurgiske problemstillinger omkring idræt, og viden fra disse områder bidrager dagligt til en udbredelse af fysisk aktivitet i
relation til forebyggelse og behandling indenfor flere specialer. Den idrætsmedicinske aktivitet på Bispebjerg Hospital er vokset støt, ikke
kun i omfang, men også i kvalitet. Den opnåede i 2011 – som første afdeling på BBH - at blive udnævnt til Global Excellence af Region
Hovedstaden, en pris som blev tildelt på baggrund af en international panel bedømmelse af såvel kliniske som forskningsmæssie kvaliteter
(6).
Idag er det idrætsmedicinske ambulatorium placeret i en tæt kontakt med forskningsaktiviter af såvel basal som klinisk karakter, og
samspillet mellem klinikere og laboratoriefolk er præget af ide-rigdom omkring forskningsprojekter, og såvidt som administrative strukturer
tillader det, understøttes det grundlæggende forsknings princip om at ”pengene følger ideerne” snarere end det omvendte.
Institut for Idrætsmedicin (www.ismc.dk), som stedet kalder sig afholder på skift med idrætskirurgerne internationale ”Bispebjerg
Symposier” (afholdt 10 symposier siden 1999), senest i 2012 om ”Matrix Biology”. Disse symposier trækker mange internationale
kapaciteter til, og danner basis for mange frugtbare internationale samarbejder. Institut for Idrætsmedicin har igennem 15 år huset
sekretariatet for et af de største idrætsmedicinske tidsskrifter (Scand J Med Sci Sports), ligesom sekretariatet for en af Det

Sundhedsvidenskabelige Fakultet forskeruddannelsesprogrammer (”Muscle metabolism”) findes der. Endelig har Institut for Idrætsmedicin
internationale samarbejder, og indgår i en større bevilling fra EU om myoage, ligesom de er en del af det fondstøttede center ”Centre for
Healthy Ageing” som har udgangspunkt på Panum Institutttet.
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Figur 1.
Bygning 8 hvor Institut for Idrætsmedicin holder til på 1. og 2. sal med såvel kliniske som forskningsaktiviteter. Her i sjælden vinter
sneprydet udgave.
Figur 2:
Gruppen af klinikere og forskere fra Institut for Idrætsmedicin, som omfatter læger, fysioterapeuter, kandidater i biokemi, molekylær biologi,
idræt og fysik, bioanalytikere og sekretærer
Figur 3:
Et eksempel på fund gjort på Institut for Idrætsmedicin. Figuren viser hvorledes dannelsen af det vigtigste protein for bindevævet – kollagen
– stiger ved mekanisk belastning af senevævet. De viste punkter viser dels situationen i hvile (ingen træning), og dels under 3 forskellige
balstningsgrader udtrykt som antal gange kropsvægt. De 3 belastninger er fra venstre a) en omgang styrketræning, b) 1 times knæ-spark, c)
36 km løb. Det ses at meget omfattende belastning ikke gør så meget ekstra hvad angår nydannelse af kollagen, og bindevæv kan derfor
trænes ved moderat belastning, en vigtig besked til patienter som ikke nødvendigvis kan udholde meget store belastninger. Modificeret fra
(5).
Figur 4:
Eksempler på forsøg der udføres på Institut for Idrætsmedicin. Øverst til venstre ses en forsøgsperson at udføre styrketræning med
lårmuskulaturen. Øverst til højre udføres knæ-spark på en ombygget motionscykel. Nederst ses udførelsen af en sene biopsi fra knæ-senen på
en patient med overbelastning af knæsenen (tendinopati), og hvor det undersøges hvorledes det syge væv er sammensat såvel morfologisk
som biokemisk.
Figur 5:
Et mikroskopibillede (tværsnit) af et stykke muskelvæv fra en lårmuskulatur hos en person som har overbelastet sin muskulatur. Man ser i
midten en muskel fiber som er ved at regenerere og blive normal igen. Billedet er taget af lektor Abigail Mackey.
Figur 6:
Et eksempel på hvorledes der er forskel mellem muskulatur hos ældre og yngre personer
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Kapellet – en del af hospitalet, som kun få kender til
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Bispebjerg Hospitals kapel
Kapellet, som hører under Bispebjerg sogn, er opført i middelalderinspireret stil med udvendig søjlegang, som skal bringe mindelser om en
italiensk klostergang (Fig. 1). Selv skriver arkitekten Martin Nyrop: ”Kapellet, der er beregnet til Begravelser, er et ret højt Rum med
højtsiddende Vinduer, og på de tre sider omgivet af en delvis åben Omgang, hvor Følget kan samles.
Adgangen til Kapellet sker for følget gennem en mod nordre Portbygning vendende Dør, medens Kisten bringes ind og stilles i den modsatte
ende. I denne ende findes Indgang med vedliggende Værelse for Præst eller Taler, samt Opgang til et ovenover værende Pulpitur for Orgel
og Kor.
Gulvet i Kapellet er lagt af gullandske Fliser, Undervæggene beklædte med røde håndstrøgne Sten i mønster, medens Overvæggene ere groft
pudsede og hvidtede. Loftet er et dekoreret Bjælkeloft.
Mellem kapellet og Patologisk Institut findes Ligrum med vedliggende Pynterum, hvor den Afdødes Pårørende kan pynte Kisten, forinden
den bringes ind i Kapellet”.
Indvendigt domineres det højloftede rum af den meget markante og velbevarede mønstrede teglstensbeklædning på den nederste del af
væggene. Ovenover er væggene hvidkalkede. Som det kan ses de på gamle fotografier, har der tidlige været udsmykning i form af malede
blomsterkranse, som siden er overmalet (Fig. 2 og 3). Træbeklædninger på loftet er i dag meget mørk og det er næsten umuligt at se den
oprindelige – sikkert interessante – bemaling. Gulvet er belagt med de oprindelige store kvadratiske rødbrune fliser.
Rummet var oprindeligt indrettet med malede bænkerader, som senere er udskiftet med Kaare Klints Kirkestole tegnet i 1936 (Fig. 2 og 3).
Disse stole er de samme, som kan ses i Grundtvigskirken. Det må formodes, at bænkeraderne havde samme blå bemaling som den, der ses på
det øvrige træværk i dag.
En gang i 1960erne blev der etableret orgel, prædikestol og knæfald samtidig med, at der blev lagt tæppe foran alterbordet. Dette er senere
blevet renoveret. I mange år var rummet bortset fra loft og vægge uden udsmykning og religiøse symboler. Korset på alterbordet var løst og
kunne fjernes. I 2005 blev bag alterbordet opsat et 3-delt keramisk relief af den bornholmske kunstner Gerd Hiort Petersen udført i 2001.
Værket med titlen ”Opstandelsen” er doneret af Ny Carlsbergfonden.
Ved siden af kirkerummet findes det af Nyrup omtalte pynterum med oprindelig gulvbelægning og håndvask. Derudover er der kontor for
”kapelbetjenten”. Kapellet har ansvar for hospitalets morgue (ligrum), papirarbejde, samarbejde med bedemænd og pårørende i forbindelse
med fremvisning, udleveringer og bisættelser fra kapellet.
Kirkerummet har en god akustik og er i gennem de sidste 15 år blevet anvendt af Bispebjerg Hospitals kor til ugentlig øvning og 2 gange om
året til koncertfremførelser. Initiativtager til oprettelsen af koret er hospitalets præst Bodil Rønnov Due.
Kapellet fik en stor betydning under 2. Verdenskrig, hvor mange medarbejdere på Bispebjerg Hospital hjalp med at få jøderne transporteret
til Sverige, der havde åbnet grænserne for jøderne i oktober måned 1943. Jøderne søgte til Bispebjerg Hospital, hvor de blev ”gemt” på
afdelinger, i forskellige rum i tunnelen og i funktionærboligerne. Når nogle af de flygtede jøder skulle videre blev de ført i små grupper via
det store tunnelsystem under hospitalet frem til kapellet. Ved begravelser i kapellet stod tyskerne uden for døren og talte, hvor mange der gik
ind til begravelsen, og når denne var næsten færdig, forlod 4-5 personer salen og gik ud af ”bagdøren” og ned i tunnellen, hvor der ventede et
tilsvarende antal jøder, der listede ind i salen og gik med følget ud og blev herefter kørt ud til Øresund, hvor de så kunne transporteres videre
til Sverige. I søen gemte man våben, indpakket vandtæt (Fig.1).

Tekst til illustrationer

Fig.1. Den nordøstlige del af Bispebjerg hospital med søen og det italiensk inspirerede kapel og bag dette patologisk institut. Til venstre ses
den nordlige portnerbolig ud mod Tuborgvej. Uden for hospitalet var der stadig marker. Foto: 1913.
Fig.2. Kapellet med de oprindelige bænkerader. Foto. Ca. 1920.

Fig.3. Kapellet med Kaare Klints kirkestole. Korset på alterbordet er løst og kan fjernes. Foto : 2013.
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Kirurgien på Bispebjerg Hospital 1913-2013
Kirurgien på Bispebjerg Hospital (BBH) har udgjort en stor del af de ydelsestibuddet til københavnerne. Udviklingen gennem 100 år har
fulgt udviklingen i kirurgien – og der er sket ikke så lidt. Kirurgi bliver anerkendt som et selvstændigt speciale af Sundhedsstyrelsen i 1934
på baggrund af en betænkning fra 1916, der definerede de enkelte specialeområder – f. eks ”nyre- og blæresygdomme” eller ”tarmkanalens
sygdomme”. Man kunne i 1917 slå sig ned som medicinsk og kirurgisk mavespecialist uden nogen speciel kirurgisk uddannelse. Før 1934
blev specialistbetegnelsen anerkendt af Den alm. Danske Lægeforening fra 1918 med 47 specialister i kirurgi i Danmark .
Specialisering og subspecialisering har gennem hele perioden præget udviklingen, og stort set alle kirurgiske specialer har gennem årene haft
deres plads på BBH i kortere og længere perioder. Denne udvikling har ført til mange omstruktureringer med åbning, lukning og
overflyttelse af afdelinger til andre hospitaler. De seneste 20 år har ikke hæmmet denne til tider tumultariske proces. I en del år lød
mundheldet: ”hvis din afdeling er ved at blive sat i stand – så søg nyt job – det er et sikkert tegn på at den snart skal nedlægges”. Fra at være
et rent kommunalt hospital blev BBH i 1995 en del af Hovedstadens Sygehusfællesskab og fra 2005 en del af Region Hovedstaden.
Da Bispebjerg Hospital blev taget i brug i september 1913, var der ingen kirurgisk afdeling men i løbet af et par måneder åbnedes kirurgisk
afdeling A i pavillon 1 og 3 med ca. 160 sengepladser under ledelse af professor, dr.med. Carl Wessel, der var kendt for sin noget aparte fezlignende hovedbeklædning og sin markante personlighed. Han foreslog bl.a., at alle skulle bære kalot i forskellige farver, alt efter hvilken
afdeling de var ansat ved. Den lægelige normering blev den gang beskrevet som: “150 Sengepladser vil formentlig være det maximale Antal,
overkommeligt for een Overlæge, med den efter forholdene afpassede Bistand”. Overlægerne - og også de underordnede læger - havde ofte
embedsbolig på hospitalet og natstuegang ved overlægen sås hyppigt . Til at hjæl havde han 3 reservelæger og 6 turnuskandidater. Tiderne
har på dette område ændret sig voldsomt på de 100 år, hvor man til ca. 70 senge er 18 overlæger og 29 par “hjælpende hænder”. Det skal dog
fremhæves, at antallet af operationer er mangedoblet og liggetiden gået ned til ca 10-20% af, hvad den var i 1913. Den første reelle operation
blev foretaget den 18/11 1913 og bestod i en omkørselsoperation mellem mavesæk og tyndtarm på grund af aflukning af nedre mavemund af
mavesårsforandringer - en på den tid meget hyppigt udført operation.
Operationerne foregik i to operationspavilloner, der var udstyret med velfungerende ovenlys og havde en størrelse, så man kunne operere på
to lejer på samme stue samtidig. Der var tilskuerrækker i den ene side
- en af hans
specialområder var at operere folk for underbid ved at save underkæben over og rykke den en passende afstand bagud. Jens Foged var en
arbejdsbi, der ofte gik natstuegang efter at have passet sin privatpraxis inde i byen. Han døde i 1957 blev afløst af den navnkundige Karl
Henrik Køster, dar havde været på afdelingen i mange år som både 1. og 2. reservelæge. Efter sin flugt til Sverige under krigen - efter at have
hjulpet de danske jøder samme vej, arbejdede han på Karolinska Sjukhus og skrev der en disputats, som med kurer skulle bringes til
Danmark. Den nåede aldrig frem og Køster blev aldrig dr med., hvilket dog ikke forhindrede ham i at sætte et af tungt fingeraftryk i
kirurgiens historie på BBH.
Behovet for kirurgi steg og i 1927 åbnedes kirurgisk afdeling D under ledelse af professor H. Retlev-Andersen. På det tidspunkt havde
Afdeling A 190 sengepladser (heraf 2 enestuer) og afdeling D 188. Den udførte kirurgi dækkede over alle specialer og bestod i alt fra
kræftkirurgi, mavesårskirurgi, knoglekirurgi, urinvejskirurgi til tuberkulosekirurgi – sidstnævnte udførtes dog mest på Øresundshospitalet.
Denne almene kirurgi var betegnende for den første periode, men efterhånden blev de enkelte afdelinger mere specialiserede og dyrkede
deres særinteresser. I vagterne forblev afdelingerne almene og modtog alle typer af patienter uanset interesseområde.

Yderligere en kirurgisk afdeling F blev åbnet i 1942 under ledelse af professor Einar Thomsen. Han er beskrevet som den elegant veltalende
mand, der var bedst blandt kolleger til at tale administrationen imod. Om yngre kirurger sagde han: "det er unge mænd med mod på livet specielt andres”. Neurokirurgien holdt sit indtog i 1953 med 44 senge og forblev på BBH, indtil Hvidovre Hospital åbnedes i 1975, hvorefter
sengene overgik til Afdeling F. Gynækologien blev i begyndelsen udført i regi af Afdeling D. men, blev i 1955 en selvstændig afdeling, der
bestod indtil H:S omstruktureringen i1996. Ortopædkirurgisk afdeling M blev i 1957 udskilt som en selvstændig afdeling og omtales i et
særligt kapitel.
Omkring 1960 var der så
- og endetarmskirurgi. Afdelingerne
havde vagt på skift hver 3. dag, bortset fra de blødende patienter, som altid blev visiteret til Afdeling A. Man modtog alle typer kirurgiske
patienter, ca. 30-50 pr vagt. Den typiske lægelige bemanding var 1-2 overlæger, 1-2 1. reservelæger, 1-2 2. reservelæger og 5-6 kandidater.
Da Hvidovre Hospital blev færdigt i midten af 70`erne blev der foretaget en stor åreladning. Hele Afdeling A flyttede til Hvidovre og tog
neurokirurgien med sig. Da D var ren urologisk, var der således kun F tilbage til at dække den almene kirurgi, og det har den gjort siden først
uder ledelse af Mogens Sprechler, siden Ole Backer, Johan Kjærgaard og senest Henrik Harling. Mogens Sprechler fortsat kampen for at
gøre afdeling F til en rent gastroenterologisk afdeling - med tyk- og endetarmskirurgi som speciale. En kort periode fra 1992 til 1996 var
afdelingen administrativt slået sammen med afdeling D under navnet Afdeling K, og dette navn beholdt afdelingen, da urologerne rykkede til
Frederiksberg i 1996. I dag er Afdeling K en af de 4 akutte modtageafdelinger i Region Hovedstaden og dækker et optageområde på ca.
450.000. Akutte urologiske og gynækologiske patienter viderevisiteres til Frederiksberg og/eller Rigshospitalet.
Kongernes fald
I de sidste decenier af det tyvende århundreder oplevede også den kirurgiske verden den tiltagende demokratisering af samfundet. De gamle
tider med overlægen i spidsen for et hierarkisk følge af underdanige reservelæger og sygeplejersker på den daglige stuegang døde ud med de
gamle koryfæer. Kedeligt ville nogen sige - på tide ville andre mene. Ikke desto mindre er det nu sådan i dag, at de fleste faglige beslutninger
tages ved konferencer, om end ledet af de ældste og mest erfarne. Sygeplejersker er med i beslutningsprocesser om behandlingsplaner og
planlagte patientforløb - ikke kun i samarbejdets ånd, men i erkendelsen af, at man opnår den bedste kvalitet, når man ser sagen fra flere
sider. Specielt indførelsen af de planlagte accelererede forløb, som vi har set de seneste år er blevet til i et sådant samarbejde. Det har ført til
kortere og mere intensive behandlingsforløb, til glæde for patienter og ikke mindst til glæde for et stadig mere økonomisk presset
sundhedsvæsen.
Den faglige og videnskabelige udvikling
Lige fra starten var kirurgien bredt dækket, men efterhånden blev indgrebene mere og mere udspecialiserede efterhånden som de enkelte
subspecialer blev godkendt i Sundhedsstyrelsen.
En helt blev udført i de tidlige år. Det var den såkaldte opsyningskirugi, hvor man på baggrund af en opfattelse af, at patientens symptomer
skyldtes, at de indre organer var galt placeret eller havde flyttet sig. Ikke så patienter har fået syet en såkaldt ”vandrenyre” op med et resultat
på symptomerne, der næppe kan tilskrives andet end den placeboeffekt, der altid er indeholdt i kirurgiske indgreb.
else og
prostataoperationer. Brokoperationer fyldte en del, og man diskuterede heftigt, hvorvidt man skulle fjerne galdeblæren ved
galdestenssygdom eller blot tage stenene ud. Der var fortsat diskussion om, hvorvidt blindtarmsbetændelse skulle opereres eller behandles
med opium og planlagte operationer for tarmkræft var en sjældenhed.
Patienterne lå i op til en måned i sengen efter operationerne og dødeligheden i den unge periode lå ofte på over 30%. I 50`erne var dette
reduceret med mere end 2/3 og i vore dage er dødeligheden ved selv de største planlagte operationer sjældent over 5%.

Nogle af de største milepæle rent videnskabeligt set var forståelsen af chokkets betydning, udvikling og behandling. I samarbejde med
bedøvelæge Willy Dam lagde Jens Foged og Køster grundpillen til forståelsen af behandlingen af det blødende mavesår, hvor man tidligere
var meget tilbageholdende med operation blev, der pludselig lagt helt faste retningslinier, for hvornår der skulle gribes ind rent kirurgisk.
Jens Foged deltog også sammen med KH Køster i opbygningen af den første regulære Blodbank i Danmark i 1951.
Bispebjerg Hospital har siden starten været yderst produktiv på den videnskabelige front, ikke mindst blandt kirurgerne, som ofte ikke er så
videnskabeligt produktive som f. eks intern medicinere. Den første kliniske database blev oprettet på Afdeling F i 60`erne under Sprechlers
ledelse. Alle tarmkræftpatienter blev lagt på randhulkort (gammeldags mekanisk computer) med henblik på senere analyse. Der kom så vidt
vides kun et enkelt arbejde ud af indsatsen, og et forsøg på at genetablere databasen senere viste sig umuligt. I dagens elektroniske verden er
databaserne en del af dagligdagen, og Afdeling K leverer nu løbende data til herniedatabasen og kolorektalcancerdatabasen samt
indrapporterer data til Det Nationale Indikatorprojekt vedrørende blødende og bristet mavesår. Disse databaser har dannet grundlag for
kvalitetsovervågning og talrige publikationer samt Ph.D.-afhandlinger.
Adskellige disputatser er udgået fra de kirurgiske afdelinger på BBH, og i dag publicerer den kirurgiske Afdeling K mellem 30 og 40
arbejder om året. Kol

Gastroenterologi (mave-tarm sygdomme)
De typiske operationer i den tidlige æra var blindtarmsoperationer, operationer for galdevejssygdomme, mavesår og tarmkræft, samt akutte
operationer for tarmslyng. Under KH Køster blev der kæmpet en heftig kamp for at friholde afdelling A for patienter, der fejlede sygdomme
uden for mavetarmkanalen. Operationerne foregik døgnet rundt på de tidligere omtale operationsstuer, ofte med to lejer i gang på samme tid.
En vis konkurrence om at gennemføre f.eks.mavesæksoperationer hurtigst udspillede sig, uden det dog gik ud over kvaliteten.
Den medicinske behandling af blindtarmsbehandling gik i glemmebogen, galdesten blev behandlet med fjernelse af galdeblæren, mens
mavesår i mange år blev behandlet med fjernelse af den nederste del af mavesækk
tiv at man i
dag kun opererer mavesår med komplikationer i form af h
var nødvendigt
at anlægge blivende stomier. Udviklingen af disse instrumenter er rivende, og vi ser nyt “legetøj” hvert år.
en) at vinde
indpas, først i galdevejskirurgien og efterhånden inden for alle områder. I dag er f.eks. ca. 60% af al tyk- og endetarmskræftkirurgi på
Afdeling K udført laparoskopisk. Det er dog stadig nødvendigt af og til at operere på “gammeldags maner” - specielt hvis svulsten er meget
stor.
En stor del af kirurgien på Afdeling K er i dag “rugbrødskirurgi” i form af mange brok- og galdevejsoperationer. I vagterne er der stadig
ligeså travlt som i de tidligere år, og der går sjældent en weekend, uden at der er foretaget mindst 5-6 store akutte operationer.
En vi

han

Kjærgaard og det såkaldt “røde kabinet” af overlæger og i samarbejde med oversygeplejerske Birgit Ottsen eksperimenterede man på
kontrolleret vis med det “personlige lægesystem”. Den gammeldags stuegang blev afskaffet og hver læge havde et antal patienter, han eller
hun var ansvarlig for. Systemet blev i starten meget kritiseret, men er nu kopieret mange steder og fungerer i bedste velgående i Afdeling K
den dag i dag. Systemet gav for nogle år siden “Den Gyldne Skalpel” til afdelingen.
I dag er der sket en specialisering på landsplan, således at specielle funktioner er blevet centraliseret i udtalt grad. Afdeling K på BBH har
således specialfunktion overfor store bugvægsbrok, fistler ved endetamsåbningen samt brok ved stomiåbninger. Derudover er

hovedarbejdsområdet tyk- og endetamskræft, hvor Afdeling K er en af de afdelinger i landet, der behandler flest i tæt samarbejde med
onkologer på Rigshospitalet, radiologer, kliniske fysiologer og patologer fra BBH ud fra et såkaldt MDT-koncept (Multidisciplinære Teams).
I forbindelse med specialiseringen er den øvre mavetarmkirugi for kræft blevet flyttet til Rigshospitalet.
Stomiambulatorium
Det første stomiambulatorie i Danmark åbnede den 10. august 1988 i regi af Afdeling F. Patienter, patientforeningen COPA, kolleger,
hospitalsborgmester Jørgen Frederiksen og en masse mediefolk var mødt op. De stomiopererede fik et sted med professionel vejledning, også
efter at de var udskrevet. Man kan leve en normal tilværelse med en stomipose på maven, men man kan også komme ud i svære problemer,
hvis der ikke er kvalificerede hjælp. Birgit Ottsen havde kvittet sit job som oversygeplejerske, taget en uddannelse som stomiterapeut ved
Göteborgs Universitet og søgt tilbage til afdeling F som sygeplejeassistent med det formål af få oprettet et sygeplejerskedrevet
stomiambulatorium.
Omstændighederne gjorde, at Birgit Ottsen blev oversygeplejerske, men stomipatienterne havde hun ikke opgivet. Fra januar 1984 brugte
hun én dag om ugen på stomipatienter, der var udskrevet. Hun lånte lokaler, hvor det var muligt i afdelingens ambulatorium. Der gik fire år
med minutiøs registrering af patienternes problemer og de ydelser de modtog. Behovet var dokumenteret og selvom det var sparetider,
stykkede forstander Nancy Heckscher en stilling sammen og der blev stillet egnede lokaler til rådighed.
I 2013 er der ansat to stomisygeplejersker samt tilknyttet en overlæge og klinisk oversygeplejerske i stomiambulatoriet.
Endoskopiafsnit (kikkertundersøgelser - og behandlinger)
I 1974 oprettede man ”gastroenterologisk laboratorium” (GasLab) i kælderen under pavillon 5 som en midlertidig foranstaltning – ret så
langvarig med en fælles ledelse fra medicinsk afdeling B og kirurgisk afdeling F. I GasLab blev der udelukkende foretaget planlagte
undersøgelser.
Forholdene i GasLab var virkelig ringe. På den ene side af tunnelgangen havde man en venteplads til sengeliggende patienter sammen med et
område til de ambulante patienter. I samme lokale foretag man også diverse undersøgelser med sondenedlæggelser til måling af
syreproduktion og bugspytkirtelfunktion. Der var heldigvis også to gammeldags toiletter, dog uden særlig lydtætte forhold.
På den anden side af gangen lå to rum. Det lille rum blev kaldt papegøjestuen – navnet kom fra en plakat på væggen. I det store rum var der
blevet rejst et par, vistnok, røntgentætte skillevægge, således at der kunne indrettes en undersøgelsesstue til brug for tyktarmsundersøgelser.
Et leje, et endoskopiudstyr og et røntgenapparat tog temmelig meget af den snævre plads.
I den anden del af det store rum, var der skriveborde og opbevaring af de rene endoskoper. I et hjørne blev de snavsede skoper manuelt
rengjort og herefter lagt i desinficerende væsker i store kar. Udluftning af de giftige dampe var ikke moderne dengang. Al vægplads var
inddraget til papirer, mapper, instrumenter – nogle mente at rummet kunne have karakter af en ubåds indretning – der var heller ingen
vinduer!
Om efteråret var der blade fra træerne overalt i tunnelen og på gulvet i GasLab.
Datidens endoskoper var såkaldte fiberendoskoper hvor lægen, med det ene øje på okularet, så hvad der foregik i f.eks. mavesækken. Ingen
andre kunne følge med i hvorvidt var korrekt, det der blev set, så oplæring krævede en sidekikkert, der tog en del af lyset.
I 1984 blev det muligt at foretage diagnostisk undersøgelse af galdevejene ved hjælp af et sidekiggende endoskop. Disse undersøgelser blev
foretaget på røntgenafdelingen i bygning 7 i lånte lokaler. Alt udstyr måtte hver gang transporteres frem og tilbage mellem røntgenafdelingen
og GasLab.

I 1986 fik GasLab formentlig Nordens første elektroniske endoskopi data register. Det fik navnet ”Register for endoskopisk aktivitet i
Gastroenterologisk laboratorium (kirurgisk afdeling F og medicinsk afdeling B), Bispebjerg Hospital”. Registeret eksisterer den dag i dag og
registrerer knap 6000 undersøgelser årligt – dog med mere moderne software.
Da de første videoendoskoper blev taget i brug i 1991, åbnede der sig helt nye muligheder. Alle kunne nu se hvad der foregik - også
patienten. Teknikken er senere videreudviklet og i dag ses undersøgelserne på HD-skærme med en blændende opløsningsevne.
Den midlertidige løsning med Gaslab i kælderen måtte have en ende.. Det var dog først i tredje forsøg, at Direktionen gav grønt lys. Det nye
afsnit blev indviet i 2001 efter 8-9 måneders byggeri. Det kom til at ligge i bygning 7, Parterre – det var nu muligt at se dagslys! Hurtigt steg
antallet af undersøgelser og afsnittet er to gange senere udvidet og rummer nu fem moderne undersøgelsesrum, samt up-to-date
opvågningsfaciliteter og udstyr.
Urologi (Urinvejssygdomme)
Afdeling D åbnede i 1927 som almen kirurgisk afdeling med 188 senge. Hovedvægten af patienter blev mere og mere dem, som havde
sygdomme i urinvejene, f.eks. sten i nyre og urinleder og blæren, prostataforstørrelse medførende vandladningsproblemer hos mænd samt
lidelser i pungen – vandbrok, årebrok. Hertil kom kræftlidelser i urinvejene og testis. Alle lidelser blev opereret åbent og blodtabet ved de
store operationer var stort, især ved prostataoperationerne. Dødeligheden af indgrebet var 8 %!!, og liggetiden over 14 dage. Op gennem
30`erne tiltog antallet af disse operatione,r og i 1950 blev der åbnet et Urologisk specialambulatorium.
Den endoskopiske kirurgi – kikkertkirurgien - startede, da afdelingens chef professor Harald Abrahamsen kom hjem fra en studietur i USA
efter 2. Verdenskrig iført ternede golfbukser og med et Macharty cystoskop i hånden. Lyskilden var en glødelampe, som sad ude i spidsen –
og som ofte gik ud lige når man skulle til at udføre en procedure. En stor forbedring indtraf, da englænderen Hopkins opfandt det ”kolde”
lys, hvor lyset blev ledet gennem et system af spejle til enden af scopet. Jens C. Christoffersen skrev i 50`erne disputats om skrælning af
prostata gennem urinrøret gennem et cystoskop. Denne metode var meget tidsrøvende og blev dog forfinet op gennem 60`erne. I dag er den
åbne operation for forstørret prostata obsolet. I 1955 blev Professor Jens C. Christoffersen chef for afdelingen med 60 senge og eget
ambulatorium, som nu tog sig af urologi i dagtiden. Man udførte stadig almen kirurgi og hofteoperationer i vagten og i slutningen af 1960erne blev afd. D en ren urologisk afdeling – den første i Danmark!
I 1982 gik Christoffersen og af og Valdemar Hvidt blev chef.
En af de store patientgrupper var stenpatienter. Indtil omkring 1980 blev alle patienter, bortset fra dem med blæresten, opereret med et åbent
indgreb. Omkring 1980 fremkom 2 nye metoder til stenbehandling: den endoskopiske metode og nyrestensknuseren. Ved den endoskopiske
metode anvendtes en lang kikkert, som kunne føres gennem blæren og op i urinlederen til nyren. Gennem skopet kunne indføres laser
elektrode til knusning af stenen og forskellige gribetænger, hvormed mindre sten eller stenrester kunne fjernes. Nyrestensknuseren kom
ligeledes frem omkring 1980 og begge metoder var udviklet i Tyskland. Stenknuseren, som var udviklet af våbenfabrikken Dornier, funger
ved at man genererede chokbølger i vand, som så ved en akustisk linse kunne indstilles, så den ramte stenen og knuste den til grus. I den
første udgave blev chokbølgen udviklet i et stort badekar, men snart udvikledes de såkaldte anden generationsmaskiner, hvor chokbølgen
blev genereret i et rør eller et lille vandbad. Det lykkedes efter et ret stort forarbejde overlæge Peter Mogensen at få anskaffet den første
Nyrestensknuser i Danmark i afd. D. Man behandlede stenpatienter fra hele landet og med stor succes!. Da afdelingen flyttede til
Frederiksberg Hospital tog man maskinen med og etablerede der HS Stencenter. Afdelingen havde dog administrativt været slået sammen
med afd. F i Kirurgisk afd. K siden 1992. Det var ikke nogen god ide at lægge 2 så store afdelinger med hver sit speciale sammen – og
urologien led nok mest. Det var derfor uden den store sorg, at den urologiske funktion på BBH blev nedlagt i 1996 og blev en del af
Urologisk Klinik på Frederiksberg Hospital. Således ophørte den første urologiske afdeling i Danmark med at fungere på BBH - men rygter
vil vide at der er planer om at retablere afdelingen på BBH, når Frederiksberg Hospital nedlægges indenfor en årrække.
Thoraxkirurgi (kirurgi i brystkassen)

BBH´s thoraxkirurgiske afdeling L eksisterede i 33 år og gennemgik i disse år talrige forandringer som følge af fagets – og sygehusvæsenets
udvikling.
Afdelingen blev oprettet i 1963 ved overflytning fra Øresundshospitalet. På dette Københavns Kommunes gamle tuberkulosehospital havde
man i 1940 ansat en kirurg med interesse for lungekirurgi, og i 1944 oprettet en lungekirurgisk afdeling med dominerende arbejdsområde
lungetuberkulose, men med almenkirurgiske opgaver for at friholde kommunens andre kirurgiske afdelinger for at modtage patienter med
komplicerende lungetuberkulose.
Afdelingens navn ændredes i 1961 til Thoraxkirurgisk afdeling, dels pga det brede arbejdsområde som ud over organer i brysthulen også
omfattede bryst-og skjoldbuskkirtelkirurgi, dels pga. muligheden for efter overflytning til det moderne Lersøparkhospital ,at udvikle
hjertekirurgi i det kommunale hospitalsvæsen.
Der var her indrettet en hypermoderne operationsafdeling bl.a. med tilskuergalleri og TV indbygget i operationslampen ,så overkirurgen på
en skærm på sit skrivebord kunne følge operationens forløb.Af hensyn til overlægens nervesystem blev systemet dog hurtigt sat ud af drift.
Jens Hansen havde som den fremragende kirurg han var, ikke nerver til at overvåge sine medarbejderes operative indsats!
Tobaksrygning var på det tidspunkt stadig udbredt, ikke mindst blandt thoraxkirurger og overkirurgen med cigar (Caminante), et helt
almindeligt syn-også på operationsgangen, hvor bedøvelægerne (JH.s betegnelse for anæstesiologer) hurtigt opgav brugen af eksplosive
narkosegasser. Man opsatte askebægre på gangene og i operationsstuernes vaskerum - helt accepteret at stå og vaske sig til operation iført
stor cigar - i hvert fald for den daværende overkirurg.
Ved overflytningen til BBH var chefen overkirurg Jens L. Hansen hvis hovedinteresse var lungekirurgi og – diagnostik, mens Thomas
Castberg var med, først som assisterende overlæge, senere som overlæge. Jens L. Hansen blev også kaldet Jens Lyn. Det sagdes om ham at
han kunne nå at lave sin del af det operative indgreb, uden at cigaren, der lå udenfor stuen, gik ud.
Hans interesse for pacemakerimplantationer havde ført til den første danske pacemakerimplantation i 1961 og han varetog desuden
hospitalets eksperimentelle hjertekirurgi mhp en evt. senere etablering af en hjertekirurgisk funktion.
I 1967 blev thoraxkirurgi et selvstændigt kirurgisk grenspeciale som dog stadig krævede en forudgående speciallægeanerkendelse i
almenkirurgi, hvilket fortsat var i tråd med afdelingens brede arbejdsområde.
Afdelingen var generelt åben for anvendelsen af ny teknik og var derfor blandt pionererne til at anvende fleksible endoskoper såvel i lungesom spiserørsdiagnostik
Efter Jens Hansens pensionering i 1979 fortsatte afdelingen under ledelse af Thomas Castberg og Svend Bertelsen til 1982-83 hvor Sven
Borgeskov afløste Castberg. Den karkirurgiske funktion blev tilført afdelingen fra ortopædkirurgisk afdeling i 1987 og 1994 oprettedes en
hjertekirurgisk sektion, med henblik på varetagelse af kommunens behov for coronare by-pass operationer - man nåede at operere 104 hjerter
inden funktionen igen blev nedlagt.
Afdelingen blev sammenlagt med Rigshospitalets henholdsvis thorax- og karkirurgiske afdelinger I forbindelse med H:S-dannelsen i1996.
Fremtiden
Det er svært spå, men det ligger vel efterhånden fast, at kirurgien på BBH vil eksistere mange år endnu. Klassifikationen som områdehospital
med et optageområde på ca. 450.000 og store byggeplaner gør det svært at undvære os. Der vil dog stadig være en faglig konkurrence
mellem de enkelte store hospitaler om fagområder og specialopgaver, og det vil utvivlsomt svinge frem og tilbage. Det skulle også være
mærkeligt, om vi har set den sidste store strukturelle omvæltning. På den faglige front kan man forvente yderligere udbredelse af den

minimalt invasive kirurgi i form ef enkelt-ports laparoskopi og operation i bughulen gennemført gennem naturlige legemsåbninger, således at
der ikke eftrlades nogle ar på bugvæggen.
En ændring er dog markant og nok blivende. Antallet af kvindelige kirurger stiger hastigt, og om ganske få år vil de udgøre flertallet af den
lægelige stab.
Tak til - og andre kilder
Mine ældre og yngre kolleger, der har bidraget med indlæg fra deres egen og vores fælles hukommelse: Sven Borgeskov. Keld Lauridsen,
Steffen Bülow, Per Jess, Io Christoffersen, Hans-Eric Jensen, Peter Mogensen, Søren Meisner og Lis Balleby. Resten af materialet –
upublicerede personlige erindringer fra Daniel Andersen, Poul Madsen og Helge Baden.
Referencer i øvrigt
Jensen S. Københavns Hospitalsvæsen 1863-1963. København: G.E.C. Gads Forlag, 1963.
Andreassen M. Blandt kirurger : en beskrivelse af nogle danske kirurger og få andre personer i streger, anekdoter og enkelte kendsgerninger.
Nyt Nordisk Forlag, 1987
K. Lehmann m.fl. Dansk Kirurgisk Selskab 1908-1958.
Andreassen M. Dansk kirurgisk Selskab 60 år. med. forum 1968; 145-153
Dansk Kirurgisk Selskab 1908-2008. Bibliotek for Læger; 200, Marts 2008
Frstskrift i anledning saf Bispebjerg Hospitals 25-aars jubilæum 19. september 1938. Hospitalstidende 1938; 81: 5-19.
Karl Henrik Køster. 30.maj 1969. Festskrift udgiver fra Løvens Kemiske Fabrik.

Klinisk Biokemisk Afdeling

Af Jan Fahrenkrug, ledende overlæge
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
Jan.Fahrenkrug@regionh.dk

Kunstforeningen

Af
Mette Zornig, klinisk vejleder
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
Mette.Drost.Zornig@regionh.dk
Jytte Lawsen, indkøbschef
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
jytte.lawsen@regionh.dk

Køkkenet

Af Michael Søderberg, kommunikationsmedarbejder
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
Michael.Knud.Soederberg@regionh.dk

Lungemedicinen på Bispebjerg

Af Vibeke Backer & Kaj Viskum
Kontaktperson
Vibeke Backer, professor
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
backer@dadlnet.dk

Litteratur

1) S.Jensen:Københavns Hospitalsvæsen 1863-1963.GEC Gads forlag 1963.203-211.
2) S Norn,H Permin,P R Kruse,E Kruse.Guld i medicinens tjeneste.Dansk Medicinhistorisk Årbog 2011.59-80.
3) J.P.Kampmann,J.Vestbo,K.Viskum,H.R.Christensen,V.Backer,B.Nybo Jensen,A.Dirksen,
B.Lautorp.H:S I år to.Ugeskr.Læger1996,158,3356-3357.
4) B.Enk,K.Viskum.Diagnostic thoracoscopy.Eur J Respir Dis.1981,62,344-351.
5) S.Balsløv,J.Vestbo,K.Viskum.Value of Tru-cut lung biopsy in focal and diffuse lung disease.Thorax 1988,43,147-150.
6) T J Ringbæk.Home oxygen therapy in COPD patients.Results from the Danish Oxygen Register 1994-2000.Disputats.2006 Eget forlag.
7) A Sverrild, C Porsbjerg, V Backer. Airway hyperresponsiveness to mannitol and methacholine and exhaled nitric oxide: a random-sample
population study. JACI 2010; 126: 952-8.
8) V Backer. Not all who wheeze have asthma. Breath 2010; 7: 16-22

Mere end blot en arbejdsplads

Af Michael Søderberg, kommunikationsmedarbejder
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
Michael.Knud.Soederberg@regionh.dk

Min barndom på Bispebjerg Hospital
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I skyggen af Anden Verdenskrig, sommeren 1941, da jeg var tre år, flyttede familien – mor, far, min to år ældre bror Niels og jeg - ind i en
tjenestebolig på Bispebjerg Hospital. Min far Karl Henrik Køster havde fået en stilling som 2. reservelæge på afd. A, som var en kirurgisk
afdeling. En af grundene til at vi boede på hospitalet i hele fars karriereforløb var, at mange af de kirurgiske patienter var så dårlige at de
behøvede hurtigt tilsyn i alle døgnets timer. Det eneste, jeg erindrer fra flytningen, er, at jeg med min mor og vores unge pige Aase bar et
stort gummitræ ind i opgangen og op på anden sal. Min indsats bestod i at holde meget godt fast i den yderste spids af træet. Lejligheden lå i
den vestre opgang i hovedbygningen ud mod hospitalsterrænet. Det var en lys og rummelig fireværelses lejlighed med en meget stor forstue.
Min bror og jeg fik et børneværelse, der vendte ud til forstuen. En sådan luksus havde vi ikke, hvor vi kom fra. I børneværelset stod der et
meget stort bord, som vi brugte til alt muligt, når vi legede eller tegnede, eller hvad vi nu fandt på. Men det blev ryddet for vores ting, og det
kunne godt være en lidt uoverskuelig opgave, når frk. Sørensen kom og skulle bruge det som arbejdsbord. Hun syede tøj til os eller lappede
det, vi havde eller - endnu bedre - syede melsække om til overalls. Min morfar havde en kolonial en gros i Skive og var således
leveringsdygtig i melsække. Eller når frk. Fulbius, som var særlig kompetent udi kunsten at reparerede og ægvende sengetøj, blev hidkaldt.
Ægvending er en krigsforeteelse. Når et lagen var slidt på midten, rev man det over i to lige store lange stykker og syede yderkanterne
sammen. Man lå så på sømmen, men det var bedre end et hul.
Døren mellem børneværelset og forstuen var som skabt til at sætte et dukketeater op i. Repertoiret var stort med Christoffer Columbus, Det
Arabiske Pulver, Gøngehøvdingen og flere andre. Vore kammerater blev så indlagt til at overvære forestillingerne. Mor fortalte, at hun flere
gange var kommet ud i en mørk og pølsevarm forstue og hørte en monoton stemme læse op af rollehæftet, mens alle tilskuerne sov i deres
sødeste søvn.
Hospitalet var min legeplads
Hospitalet og det enorme terræn blev hurtigt mit domæne. Mange af lægerne boede på hospitalet med deres familier enten i hovedbygningen
eller på Charlotte Muncksvej, hvor en del sygeplejeboliger også lå. Jeg husker, at min mor talte op til omkring 40 børn, så der var nok at lege
med. Vi gravede jordhuler bag tennisbanerne mod hækken til kolonihaverne og Tagensvej. Vi sejlede også med små skibe i borgmestersøen,
der hed sådan, fordi en lille sø omgivet af tilhugne granitkvadre indgik i et anlæg med en mindesten for borgmester Jensen, der var
hospitalsborgmester, da hospitalet blev indviet i 1913. I anlæggets baggrund fandtes et kæmpehøjslignende stenarrangement. Hele dette
anlæg var placeret mellem pavillon 5 og 6 for enden af de brede trapper. Neden under ’’kæmpehøjen’’ var der en vandhane. Når man skruede
op for den, rislede vandet igennem to vandfald ned i søen. Det skete kun ved særlige festlige lejligheder. Da vi børn syntes, at hver dag var
en fest, løb vandet lidt for tit. For at spare på vandet havde folk fra maskinhuset taget håndtaget af. Vi fandt dog hurtigt et nyt håndtag i
”skramlebunken”, der var maskinværkstedets affaldsbunke. Den indeholdt en guldgrube af ting. Mor spurgte mig engang:”Hvorfor skal du
altid have det halve af skramlebunken stående ude på bagtrappen?” Der var også Andesøen, der lå bag afd. E ved vandtårnet. Det var forbudt
område, da søen var bundløs, og af- og tilløb gjorde, at den ikke rigtig frøs til om vinteren.
Besøg på patologisk
I den ende af terrænet lå patologisk institut og kapellet. På patologisk institut herskede professor Vimtrup og hans sekretærer. Hvis døren til
dissektionssalen ikke var lukket, kunne vi se de døde ligge på bordene. Prof. Vimtrup viste gerne os børn, hvad han lavede. Vi så, hvordan et
præparat var støbt ind i paraffin og dernæst anbragt i mikrotomen og meget tynde skiver blev skåret af. De blev anbragt i en petriskål med
varmt vand og så lagt på et præparatglas. Vi fik så lov til at kigge i mikroskopet uden at forstå andet end, at det var en forunderlig verden.

Hvis vi ville kigge på de døde var det muligt om søndagen, når der ikke var nogen på instituttet. Der gik en installationstunnel fra
maskinhuset ud under hele gartneriet dertil. Den fandt vi under en opdagelsestur under maskinhuset. Jeg kan ikke huske, at vi blev opdaget.
Gartneriet
Gartneriet optog et stort område af hospitalets terræn. Her blev der dyrket grøntsager til hospitalets køkken, indtil der blev bygget nye
bygninger på arealet. Overgartner Frederiksen, havde en meget tyk mave, som næsten rørte styret, når han cyklede rundt på terrænet for at
inspicere gartnerne, der slog græs og ordnede de mange bede med årstidens blomster. Gartneriet var også en del af vort domæne, specielt om
søndagen. Der var blandt andet en lille havetraktor, som vi fik gang i. På et tidspunkt blev en del af arealet brugt til oplagsplads for barakker,
der var stablet op i mange meters højde. Vi sprang fra bunke til bunke og legede tagfat. Utroligt at vi stadig er i live.
Maskinhuset
Under krigen blev der fyret med kul, koks og tørv, og jeg husker det som helvedes forgård med de store jernlåger til fyrene under kedlerne.
En del mænd dels fyrede og dels ragede slaggerne ud fra fyrstederne og ned i jernbøre. Derefter blev de kørt udenfor og de glødende slagger
blev hældt af og oversprøjtet med vand. En gang imellem fik vi børn lov til at holde slangen. På bagsiden af maskinhuset stod der en stor
skorsten, som dels havde aftræk fra kedlerne og dels fra et forbrændingsfyr til affald fra afdelingerne og operationsgangene. Der var mange
spændende ting imellem. Samme sted blev der hver dag samlet madrester fra hospitalskøkkenet og afdelingerne. Det blev brugt til svinefoder
på Sct. Hans, der, fik jeg senere at vide, havde en ret så stor svineproduktion. Disse åbne tønder blev afhentet af en lastbil med et førerhus,
hvor der kunne sidde fire personer ved siden af hinanden. De tre af dem var patienter fra Sct. Hans i patienttøj. De skulle løfte tønderne op på
ladet af bilen, så de medbragte et stort trappetrin, så der var en slags mellemstation, som de kunne stille på jorden ved siden af bilen og hvile
tønderne af på undervejs. Så råbte de” løft” eller ”halløj” hver gang, der skulle løftes et trin op.
I maskinhuset var der også et snedkerværksted. Snedkerne var mine specielle venner. Skibe, biler, sværd og forsider til dukketeatre blev
fremstillet med lidt hjælp fra dem. I maskinhusets forhal stod en ismaskine med et kæmpestort svinghjul og en nødgenerator, der blev drevet
af damp. Det var en stor oplevelse at se generatoren blive prøvekørt et par gange om året. Ved siden af lå vaskeriet med enorme
vaskemaskiner, centrifuger og dampruller og en masse damer, der gerne ville snakke.
Kræftmærkesalg
Da jeg blev lidt ældre, og legen ikke længere var tilstrækkeligt til at fylde min tid ud, begyndte jeg at sælge det årlige kræftmærke på
hospitalet. Jeg fik portnerne til at sige, at de andre kræftmærkesælgere skulle blive udenfor porten, så i et par år var jeg den, der solgte flest
mærker. På det tidspunkt var der stadig kafferationering. Det skete, når jeg spurgte en ældre patient om de ville købe et kræftmærke, at jeg
enten talte utydeligt eller patienten var lidt tunghør, så var spørgsmålet. ”Et kaffemærke?” og så måtte jeg, 7-8 år gammel, prøve at fortælle,
hvad pengene gik til.
Tjenesteboligerne
Under krigen var der i det daglige lukket for det varme vand til funktionærboligerne for at spare. Kandidaternes vagtværelser lå udenfor vor
lejlighed. Til disse værelser på både 1. og 2.sal hørte et fælles toilet og bad. Der var rigeligt med varm vand. Nogle af kandidatværelserne var
beboet af ægtepar, som havde svært ved at finde en bolig. De havde det trangt, men havde muligheden at spise på kandidatgangens spisestue.
Her herskede frk. Sørensen, som var elsket af alle læger, der havde vagt. Når hun gik, efterlod hun rigeligt med brød, smør og pålæg og øl og
sodavand. Der var også en dagligstue, der var flittigt benyttet. I rummet ved siden af stod et bordtennisbord og der hang en cigaretautomat,
hvorpå der stod Hurwitz og Kattentid, der altid var tom. Jeg lærte først sent at forstå, at det var et tobaksfirma, der ingen cigaretter havde på
grund af rationeringen.
Måltiderne

Maden kom fra hospitalskøkkenet, og her styrede økonoma frk. Beltoft den daglige produktion af mad under krigen til ca. 2000 personer.
Funktionærer, der boede på hospitalet, kunne få leveret maden fra køkkenet i nogle madspande, der var sat sammen af fem skåle, som
passede oveni hinanden. Skålene havde nogle ører, hvorigennem man kunne trække en læderrem, der blev hægtet på et par kroge på den
nederste skål, så man kunne bære det hele ved hjælp af remmen. Om søndagen var der som regel også dessert. Det kunne være æblekage,
rødgrød eller karamelrand. Det krævede, at der var leveret en skål til køkkenet dagen i forvejen.
Familiens daglige fornødenheder kunne hentes i ”økonomien”, der var ligesom en gammeldags købmandsbutik med skuffer til sukker og mel
og løvetand, som var kaffeerstatning. Skufferne var forsynet med et emaljeskilt. Der kunne også fås øl og sodavand, dog kun citronvand, der
ikke var så populært som appelsinvand. Mælk blev transporteret hjem i en dertil medbragt spand, efter at den var øst op fra en mælkejunge,
som mælken blev bragt til hospitalet i, og som kunne rumme 50 liter. Det hele blev noteret hjemmefra i en kontrabog, der således også
virkede som huskeseddel. Bogen blev byttet hver måned og gjort op på lønningskontoret. Jeg kan huske, at det ofte løb op i 50.- kr.
I kælderen under køkkenet blev der ordnet grøntsager blandt andet fra hospitalets eget gartneri, og man kunne altid redde sig en gulerod hos
damerne der. Engang var jeg sammen med min mor i hospitalskøkkenet. Hun skulle tale med frk. Beltoft, som kunne lave karamelrand uden
”øjne” til mange hundrede mennesker. Min mor bad om opskriften, og jeg kan huske, at den startede med 90 æg. ”Så kan De selv dividere”,
sagde frk Beltoft.
Fastelavn
Vi fejrede også fastelavn på hospitalet, og en gang var jeg så heldig at få fat i en sildetønde i køkkenet. Stolt drog jeg hjem med den. Den
blev hængt op og pyntet med papmissekatte og serpentiner. Et hav af børn mødte op med fastelavnskøller. Men ak. Tønden var så solid, at
der ikke gik en eneste flis af den, og jeg trillede den tilbage med tak for lån. Den lugtede vist nok også lidt af fisk, men det tog vi ikke så
højtideligt.
Renlighed
Hver fredag var der dampbad i bade- og massagebygningen for de funktionærer, der ønskede det. Her mødte vi alle vennerne fra maskin- og
snedkerværkstedet og malerne, som boede i kælderen. Badeafdelingen var rigt udstyret med underholdning for os børn. Vi kunne gå i
"skeletbad", hvor vandet kom fra alle sider, dampbad på 52 graders fugtig varme eller en svedekasse med en masse varmepærer og spejle, og
hvor man bare havde hovedet oppe over kassen. Så var der et badekar med koldt vand – hvem kunne blive der i længst tid? Der var megen
snak i kabinerne her efter arbejdstid og en del klirren med flasker. Bademesteren var specialist i at beskære folks kraftige tånegle med en
kniv. Vi børn så gysende til. Midt i det store baderum var der et marmorbord med indlagt varme og en masse håndklæder. Vi kunne bruge
lige så mange som vi ville. Jo – det var en svir. Hjemme måtte man kun bruge ét ad gangen. Når håndklædet var brugt, smed vi det ind i et
hul i væggen, hvor det faldt med i en vaskerivogn i kælderen.
Storvask
Apropos renlighed. En husstand med seks mennesker producerede meget vasketøj. Hvor vi i dag vasker efterhånden som vasketøjskurven er
fuld, så samlede man sammen til en månedlig storvask. I den forsænkede gård var der et vaskerum, med Vølund vaskemaskine, gasgrukedel,
centrifuge og nogle store kar med vand. Når der var storvask ankom fru Nielsen. Dagen i forvejen havde vi hentet nøgle og gasmønter på
invetariekontoret. Fru Nielsen tændte op under grukedlen. Dagen i forvejen var alt sengetøjet lagt i blød i Persil. Tøjet blev så anbragt i
grukedlen og blev kogt med tilsat blånelse, der var en form for optisk hvidt, der fik tøjet til at se blændede hvidt ud. Derefter kom det i
centrifugen. I gården var der tørrestativer med en tyk ståltråd til at hænge tøjet op på. Det var vigtigt at ståltråden blev tørret grundigt at,
ellers kom der sorte streger på lagenerne. Lagner og duge blev, mens de stadig var lidt fugtige, afhentet af nogle mennesker, der havde en
rulleforretning i Tagensbo. Når lagner og duge kom tilbage en dag eller to efter blev de lagt i en kommode. Her lå fars fine cigarer også, fordi
luftfugtigheden var helt passende.

Mor havde i alle årene en ung pige i huset. Hun boede i et værelse på loftet, hvor vi drenge også havde værelse. Flere af de andre læger
havde også piger, der boede der. Det kunne ofte være ret morsomt. Mor ville helst have piger fra Jylland, som hun fandt gennem annoncering
i Jyllands-Posten. Når pigen havde været på besøg, ofte sammen med sin mor, og var blevet fæstet, ankom hun så på den aftalte dato iført
storblomtret kjole og egen kommode. Mor, som kom fra en stor familie i Skive, tog sig meget af de unge piger, der ofte ikke kendte en
levende sjæl i kongens København. Men ved lid lidt hjælp fra de andre piger blev interessesfæren hurtigt udvidet. Nogen gange så meget, at
mor måtte lægge hjerte og øre til beretning om en kæreste, der desværre viste sig at have både kone og flere børn.
På den tid fik man bragt selv et franskbrød fra bageren eller rensetøj, så der var rimeligt ofte nogen ved hoveddøren. Det var som regel den
unge pige, der lukkede op. En dag var der en mand, der havde ruller med malerier under armen. Min mor blev hentet til døren, men da hun
kom, sagde manden, at han kunne se, hvad det var for nogle malerier vi havde i forstuen, så hans malerier havde nok ikke den store interesse.
Far havde ubeskedent hængt sine egne Picassoer, van Gogh`er og Søndergaard op.
Vi drenge skulle jo helst overgå hinanden. Blandt andet kravlede vi om aftenen fra den ene kvist til den anden uden på taget. Det er ufatteligt,
at vi er i live endnu.
I tårnet var der også et stort værelse. Her studerede bror Niels medicin. Allerøverst i tårnet var der et dueslag. Efter en del plageri fik jeg
nogle duer. Det var da også meget interessant, men de skal jo have mad og vand hver dag, så det varede ikke længe før de fandt en ny
madmor.
Bispebjerg Hospitals Drenge Klub
Portnerne og portørerne var også mine venner. Portner Rudolf Nielsen var den bedste. Han havde en hund, der hed Tito. Rudolf Nielsen var
alle børnenes ven. Han blev eenstemmigt valgt som formand for BBHDK – Bispebjerg Hospitals Drenge Klub, der blev stiftet den 30.
oktober 1948. På billedet ses medlemmerne grupperet omkring portner Nielsen:
Fra venstre. Steffen Bandier, Carl Povlsen, Jens Foged, Bo Hjalmar Larsen, Henrik Køster, Ole Hvid-Hansen, Jens Gammelgaard, Henrik
Starklint, Jørgen Christoffersen og Stephen Francis.
Drengeklubben udgav et klubblad, der startede i november 1948 og fortsatte med varierende pauser i et par år. Det var store ting, der blev
offentliggjort under medrivende overskrifter som:
Et besøg på Christiansborg, En tur i Det ny Teater til "Jul i Købmandsgården", En spændende tur til Kullen, Jens Foged på spejdertur til Rold
skov og Silkehalens begravelse.
Annoncer manglede der heller ikke:
Hos Larsen, vor bager i Tagensbo
Der køber vi kager, kan I tro
Schramms narkose
operationsgang A kan rose.
(Schramms Narkose hedder nu Dameca)

Modtagelsen

Jeg var tit på besøg i portnerlogen og snakkede med portner Nielsen. I sagens natur kom også chaufførerne fra de forskellige ambulancer fra
Falck, Zonen og Københavns Brandvæsen. Der var også sygetransportvogne, der hørte under kommunen og som aldrig kørte med udrykning.
Jeg blev meget gode venner med chauffør Jørgen Knudsen, og fik ofte lov til at køre med på tur. Uniformen var jakke og spidsbukser og
blanke støvler. Til en fødselsdag fik jeg et par træskostøvler, som jeg stolt præsenterede for Knudsen. I den følgende tid skulle jeg gå hjem
og tage støvlerne på, når jeg skulle ud og køre med ham. Jeg følte mig meget betydningsfuld, som jeg sad der på forsædet mellem de to
granvoksne mænd.
Alle, der kom til hospitalets port, blev afæsket en redegørelse for, hvad de ville. Det var så portnerens opgave at vurdere besøget og eventuelt
vise vej til pavillonen eller skadestuen eller kontoret, der begge sidstnævnte lå med indgang fra porten. Især under krigen var det vigtigt at
vide, hvem der passerede, så de rigtige mennesker kunne få at vide, hvis en person havde fået et skudsår. Så var det lidt mindre dramatisk,
når vi børn faldt med cyklen eller på anden måde fik skrammer, der skulle behandles. Vi gik bare ind på skadestuen og blev for bundet,
trøstet og forsynet med ”englevand”. Det var saftevand, der blev lavet på apoteket til hele hospitalet og som smagte rasende godt.
Apoteket
Apoteket lavede også deres egne sodapastiller. Dem spiste vi som bolsjer. Apoteket var et spændende sted at komme. Apoteker BjerregaardPedersen var en hyggelig og rar mand. Vi så hvordan, de selv lavede piller, rørte salve i store kobberkar med en solid træstang, der, for at
gøre arbejdet nemmere, blev fastholdt af en ring i loftet. Når salven var færdigrørt, skulle den fyldes på tuber, som jeg hjalp med at sætte
etiketter på.
Jeg hjalp også med at pakke morfin i små æsker. Det er nok det tætteste, jeg har været på at blive morfinist. Da infusionsflaskerne kom, blev
de forsynet med en gummiprop med et åbent skruelåg. Der skulle også sættes en sølvpapirshætte på til sidst. Manden, der skulle ordne denne
operation fandt ud af bruge persiennesnoren til at stramme rundt om hætten, så den sad pænt på.
Besøgstid
I modsætning til i dag, hvor besøgstiden strækker sig over det meste af dagen, var der faste besøgstider, da jeg boede på hospitalet. De
besøgende samlede sig foran porten, og på slaget 12 og 18 blev porten åbnet, og et par hundrede mennesker strømmede ind. Foran hospitalets
indkørsel var der en iskiosk med Kaddara Is, en aviskiosk og ofte en blomstersælger. Nogle gange kom der en blind mand, der spillede på
banjo og som havde sin kasket liggende foran, så folk kunne smide penge i den. En dag hentede jeg min lille tre-benede skammel og satte
mig ved siden af ham med min hue foran. Der kom vist nok nogle mønter i. Rygterne var nået til min mor, som i huj og hast sendte vores
unge pige ned for at bringe mig hjem til en nærmere forklaring.
Tunnelerne
Bispebjerg Hospitals grundareal var ved indvielsen på 38 tdr. land. Alle bygningerne var forbundet med et flere kilometer langt
tunnelsystem, så man kunne færdes overalt i tørvejr. Her blev patienterne, madvogne, is til køleskabene, vasketøj og apotekervarer kørt rundt
med håndkraft. I forbindelse med tunnellerne var der rum, hvor der blev opbevaret madrasser og andet hospitalsinventar. Hospitalet ligger på
en bakke, således at de langsgående tunneller skråner ned mod hovedindgangen. Tunnellerne var en mageløs legeplads. Der stod kørestole
overalt, som selvfølgelig indgik i vores lege. Man kunne få en ganske overordentlig god fart på, når man kørte ned ad bakkerne. Hvis farten
var ved at tage magten fra en, kunne man trække i udløseren til benstøtten, der var konstrueret som en træskuffe. Den faldt så med et mægtigt
rabalder ned på flisegulvet og bremsede køretøjets vilde ridt. Hvis man undervejs ramte en af de mange spytbakker, der stod overalt dengang,
blev der ekstra meget larm. Nogle gange væltede hele ekvipagen og så måtte skadestuen holde for. Atter en gang skulle der udtænkes en
plausibel forklaring til mine forældre.
Jul på hospitalet

Julen var noget særligt. Først skulle vi over i gården ved pavillon 5 og vælge et juletræ, der helst skulle gå til loftet. Snedker- og
maleværkstedet havde lavet nogle fine, grønne juletræsfødder. De udvalgte træer blev bragt ud til de forskellige lejligheder. Juleaften skulle
lægekoner – der var så vidt jeg husker ingen lægemænd - og ditto børn mødes på afdelingen til juletræsfest. Ved den lejlighed var der højt til
loftet på slik- og sodavandskontoen. Da afd. A bestod af pavillon 1 og pavillon 3 stuen blev der danset meget omkring juletræet, da det var
vigtigt for hospitalets omdømme, at ikke blot lægerne, men også familierne, blev vist frem ved denne lejlighed. Der kunne være op til 130
patienter plus pårørende sådan en aften. Så der var trængsel.
Når afdelingsjulen var overstået gik vi over til hjemmejulen. Julegåsen havde vi, et stykke tid i forvejen, fået fra hospitalskøkkenet med
brune og hvide kartofler og syltetøj og tillige en dejlig ris a la mande. Far skar gåsen for. Han var jo kirurg. Og så skulle der lige vaskes op
før dansen omkring det hjemlige juletræ kunne trædes behørigt. Det krævede en helt urimelig tålmodighed, syntes vi.
Efter nytår blev juletræet ”plyndret”, og vi børn fik besked på at bære det ned i gården, så skraldemændene kunne hente det. Efter turen ned
ad trappen lå alle nålene tilbage. Vi fandt ud af, at det var meget nemmere at hive det ud over gelænderet på altanen, og så lå alle nålene
smukt rundt om træet nede i gården. En gang hev vi træet ud over gelænderet, og lidt efter hørte vi et: ” Hov – hov”. Vi kiggede ud og nede i
gården stod hospitalsinspektør N.F.S. Kristensen og gav lidt ondt af sig. Han var en tålmodig, besindig og forstandig mand med en god
grundtvigiansk opdragelse. Han bar hospitalet igennem krigen på bedste vis.
Modstandskampen og hospitalet
En gruppe læger, heriblandt min far, dannede i 1943/44 en gruppe, der hjalp ca. 3000 jøder til Sverige ad mange forskellige kanaler. Men
efterhånden blev min fars navn for kendt, og tyskerne ville meget gerne have fat i ham. Det resulterede i en razzia i december 1943. Min far,
der ikke vidste noget om det, var ude i byen og kunne ikke få fat i en taxa, da han skulle hjem. Så han tog sporvognen, hvilket lykkeligvis
forsinkede ham. Da han nåede hovedporten, hørte han skyderi fra vores lejlighed og så en person falde ud af et vindue. Det var stud. med.
Cato Bakmann, der også var med i gruppen og som desværre blev dræbt ved denne lejlighed. Min far vendte om og gik over på Tagensvej til
min mors kusine, der boede der. Han ringede hjem og fik fortalt min mor, at han var i sikkerhed. Min mor blev taget med til Vestre Fængsel
og senere Horserød som gidsel. Min farbror, der også var i lejligheden, blev sendt til Frøslev og senere Neuengamme, men kom hjem med
Bernadotte-busserne. De andre lægefamilier trådte til og fik fat i min farmor, der sammen med vores unge pige Aase passede hus og børn i
de måneder mor var væk. Far kunne jo af gode grunde heller ikke være hjemme. Det lykkedes ham at komme med en af ruterne fra Tuborg
Havn til Sverige sammen med Allan Gammeltoft, der også var læge og ligeledes var blevet lidt ”varm”. Far kom senere til England, hvor han
gik ind i lægekorpset, krydsede Rhinen på min fødselsdag 24. marts 1945 og var med i 21. Army-Group sammen med Montgomery, da den
engelske hær indtog Bergen - Belsen. Min farmor var finne og uddannet sygeplejerske og deltog i den finsk-russiske vinterkrig, så hun vidste
godt, hvad det drejede sig om. Min mor blev løsladt, da man fra modstandsbevægelsen lod sive til tyskerne, at far var i sikkerhed i Sverige. I
disse år kom der hver måned løn på min fars konto. Der var højt til loftet hos hospitalsinspektør N.F.S. Kristensen fra Blære i Nordjylland.
Det var efter denne lejlighed, hvor Cato Bakmann mistede livet, at krigen kom tættere på os børn. Ganske vist var jeg startet på Sortedam
Gymnasium, hvor min bror allerede gik, efter sommerferien i 1944. Vi måtte for eksempel ikke tage sporvognen linje 3 forbi Frimurerlogen,
hvor Schalburgkorpset havde hovedkvarter, fordi der ofte var skyderier der omkring, men skulle i stedet for gå langs Sortedamssøen.
Sortedam Gymnasium måtte i lighed med kommuneskolerne ved Bispebjerg Hospital rømmes og blev brugt til flygtninge, så der blev
oprettet en erstatningsskole i hospitalets hovedbygning for os børn indtil befrielsen. Lejlighederne i hovedbygningen lå med ryggen til
hinanden, med indgang, dels fra tårnene og dels fra terrænopgangen. Der var en fælles væg mellem to indbyggede kosteskabe. Her blev der
sat skjulte døre i, så det var muligt at gå fra lejlighed til lejlighed uden at passere bagtrappen imellem lejlighederne.
I de sidste hektiske dage før befrielsen så vi mange hipo'er, gestapo'er og frihedskæmpere, uden at vi dog overværede nogen skudvekslinger
mellem dem på hospitalet. Min bror og jeg fik syet frihedskæmperarmbind og Royal-Air-Force – huer, som vi bar med stolthed.
Nu ventede vi bare på, at far kom hjem. Han kom til Itzehoe i Holsten og mødte min mor i Snoghøj, hvilket resulterede i min søster Anne 9
måneder efter i marts 1946. Jeg besøgte også far i en teltlejr ved Snoghøj Højskole, hvor far var på besøg under opholdet i Itzehoe. Jeg kan

huske, at der var ægte tæpper i alle teltene. Det var ”lut” – krigsbytte - fra Belsen-koncentrationslejren. Far lærte aldrig at elske tyskerne efter
indtagelsen af Belsen. I mange år havde vi ikke desto mindre en badevægt, der stammede fra Belsen. Noget ironisk, må man sige. Man
behøvede vist ikke en vægt for at tabe sig der. Under opholdet ved Belsen, hvor min far var chef for et lazaret, ville en SS-mand flygte i en
bil. Den bil - en Mercedes 170V – købte min far senere gennem Kommisariatet for konfiskeret tysk og japansk ejendom. Her sad for øvrigt
min kommende svigerfar. Men han blev først min svigerfar i 1971.
Far blev ”demobbed”- hjemsendt - i 1946, og vendte tilbage til afd. A hos Foged som 2. reservelæge, 1. reservelæge, afdelingslæge og senere
chef for afdelingen efter Fogeds død. Vi flyttede til en lejlighed til 1. sal i østre tårn og til sidst stuelejligheden i samme tårn. Her var en
pragtfuld terrasse, som den senere overgartner Munck hvert år fyldte med pelargonier til min mors store glæde. Vi arvede nogle hvide
spisestuemøbler fra min farmor, men manglede et rundt spisebord. Det blev indkøbt, og mine forældre fik den ide, at det skulle marmoreres.
Da min mor havde et specielt tag på håndværkerne, snakkede hun med malerformanden. Han havde lært marmorering i sine unge år.
Resultatet blev, at der nu, mere end 50 år efter, står et smukt marmoreret bord i min spisestue i Annisse
Ellers vendte familien og jeg tilbage til den meget beskyttede tilværelse indenfor BBHs rammer. Lægerne, og dermed familierne, flyttede til
andre stillinger rundt i Danmark, og der kom nye til. Jeg kan huske tre gode venner: Ole Hvid-Hansen, Poul Ottsen og Carl Povlsen. Ole
flyttede til Roskilde, hvor hans far blev sygehusdirektør, Paul flyttede til Thisted og senere Glostrup og Carl til Grønland - alle med deres
respektive familier.
I 1951 tog jeg på kostskole ved Næstved, hvor min bror gik i forvejen fra 1948 og i 1957 lod jeg mig indrullere i Kystbefæstningen, hvor jeg
var i to og et halvt år, og herefter slutter min egentlige barndom på BBH.
Igennem mange år brugte min far meget af sin sparsomme fritid til at tegne og male. Det bragte os børn rundt på mange udstillinger. Han
hængte sine egne Picasso-Køster malerier op på afdelingen ved siden af malerier som han lånte af Anna og Kres Krestensen, der havde en
tandteknik klinik, der kastede ganske godt af sig. De brugte mange penge på kunst og havde billeder af Hornung, Søndergaard og mange
flere. Deres ca. 400 billeder har senere fået en plads på Nordjyllands Kunstmuseum. Far var i øvrigt ud over at være kirurg også lidt af en
opfinder, blandt andet opfandt han en tarmsaks, der hed Anna Krestensens tang – den med de fine tænder. Humor savnede han ikke.
Far holdt sig ikke for god til at hænge sine egne Picasso-Køster billeder op på afdelingen. De var selvfølgelig signeret Picasso. En gang var
der to patienter, der diskuterede om de nu var ægte. Sygeplejersken, der fortalte denne historie, sagde at de i et ubevogtet øjeblik var henne
og kradse i maleriet. Jo – den er god nok, det er ægte.
Ingen børn i dag ville kunne få en tilsvarende oplevelsesrig barndom, som jeg fik som lægesøn på Bispebjerg Hospital. Jeg har lovet mine
børn og børnebørn at lave en Bispebjerg Hospitalsdag-dag, hvor vi går en tur rundt på terrænet, og jeg fortæller alle min røverhistorier ”on
location”. Rygtet om denne tur har spredt sig blandt venner og bekendte, og nu vil de alle sammen med. Inden vi får set os om, tror jeg at vi,
som min fader ville have kaldt det, ”bliver et mindre pænt selskab.”
Men det passer vel meget godt til de noder og unoder, som jeg var med til gennem hele min barndom på Bispebjerg Hospital.

Niels A. Lassen
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Professor, Overlæge, dr.med. Niels A. Lassen – Klinisk fysiolog og hjerneforsker
Niels Alexander Lassen (1926-1997) blev født og opvoksede i København (Figur 1). Faderen, H.C.A. Lassen var professor i
infektionssygdomme ved Københavns Universitet og overlæge ved Blegdamshospitalet, der lå hvor Panum Instituttet nu ligger. Niels
voksede således op i et sundhedsfagligt forskermiljø og kom allerede tidligt til at møde mange af datidens førende biomedicinske forskere.
Niels var teenager under 2. verdenskrig og har fortalt, at han dengang undertiden fungerede som sendebud for Mogens Fog i forbindelse med
modstandsbevægelsens arbejde.
Niels A. Lassen blev student i 1944 og læge fra Københavns Universitet i 1951. Hans løbebane tog herefter straks såvel et klinisk- som et
forskningsforløb. Han blev således uddannet som speciallæge i intern medicin. Men med hans store interesse for fysiologi blev han sammen
med gymnasie- og studiekammeraten Ole Munck en af hovedfigurerne ved etablering af specialet klinisk fysiologi. Da Bispebjerg Hospitals
nyoprettede kliniske fysiologiske afdeling åbnede i 1963 blev han helt naturligt i en alder af 36 år overlæge og chef for afdelingen og var
dette indtil han fratrådte ved 70 års fødselsdagen i 1996. Ikke alt forløb helt parallelt, således var det først i 1967, at Niels A. Lassen blev
speciallæge i klinisk fysiologi, og senere da specialet blev klinisk fysiologi og nuklearmedicin, fik afdelingen også nyt navn svarende hertil,
og i 1984 blev han så speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin.
Niels A. Lassen gik straks efter embedseksamen i gang med forskning og publicerede i de første 3 år efter han var blevet læge hele 8
arbejder, fortrinsvis om jernmangel og jernstofskiftet. Det første store gennembrud i hans forskning kom året efter i 1955, hvor han sammen
med Ole Munck publicerede artiklen ” The cerebral blood flow in man determined by the use of radioactive krypton” [1]. Det var det første
arbejde som brugte radioaktive sporstoffer til bestemmelse af blodcirkulation hos mennesket, og brugen heraf var en betydelig forbedring af
Kety & Schmidt's kvælstofoverilte metode fra slutningen af 1940’erne. Vejen var banet til international anerkendelse og 1957-58 var Niels
A. Lassen i godt et år ved National Institute of Health (NIH) i Bethesda, USA, hvor han arbejdede i Symour Kety’s laboratorium. Her fik han
bl.a. etableret livslangt venskab og forskningsrelationer til førende forskere i USA. Men arbejdet bestod primært i at gentage de tidligere
forsøg med Krypton-85. Det var nødvendigt for at overbevise den store verden om gennembruddets værdi. Samtidigt blev disputatsen færdig
og forsvaret i 1958: ”Cerebral blood flow and oxygen consumption in man determined by the inert gas diffusion method”, og året efter blev
en omfattende oversigtartikel om hjernens gennemblødning og iltforbrug udgivet i det anerkendte tidsskrift Physiological Reviews [2].
En ny væsentlig milepæl i Niels A. Lassens forskerkarriere byggede på venskabet og samarbejdet med David H. Ingvar fra Lund.
Sidstnævnte havde arbejdet i Montreal med direkte stimulation af hjernen og med ret primitive metoder set, at dette kunne medføre en
påvirkning af hjernens blodcirkulation. Sammen gik de nu i gang med at udvikle den intra-arterielle injektionsmetode, hvor et radioaktivt
sporstof, en inert gas opløst i saltvand injiceres i blodtilførslen til hjernen. Man var nu i stand til at måle blodcirkulationen i forskellige afsnit
af hjernen, den regionale gennemblødning. I det første arbejde fra 1961 anvendte Lassen & Ingvar den β-emiterende isotop Krypton-85 hos

katte og målte fra den gennem et kranievindue frilagte hjerneoverflade [3]. Det var selvsagt kun en lidt større del af hjernens overflade, men
grundlaget for bestemmelse af hjernens regionale gennemblødning var lagt, og en sand milepæl var nået. I de følgende år blev metoden
hastigt videreudviklet til humant brug med γ-emiterende isotoper af inerte gasser, specielt Xenon-133 som tillader måling gennem det intakte
kranium. Brain Mapping blev således en realitet i København i slutningen af 1960’erne, længe før de nyere billeddiagnostiske metoder CT,
PET, SPECT og MR skanning tog sit indtog i dette spændende forskningsfelt. Mere om det senere.
Niels A. Lassen har gennem årene haft talrige tillidsposter og sad i mange videnskabelige bedømmelsesudvalg fra Det Lægevidenskabelige
Forskningsråd til professorbedømmelser ved Københavns Universitet og internationale universiteter til bedømmelse af doktordisputatser.
Ved sidstnævnte var han en ærefrygtet men også meget værdsat opponent. Frygtet, fordi han altid så svaghederne og eksponerede dem, ofte
på en elskværdig, livfuld og underholdende måde, direkte men uden at være ondskabsfuld og perseverende. Eksempelvis fandt Niels A.
Lassen, at det var en skam, at en kendt forsker ved disputatsforsvaret ikke ville vedgå begrænsninger i en bestemt metode til at måle
nyregennemblødningen. Ved en anden lejlighed gjorde Niels A. Lassen disputatsen bedre, ved at påpege nogle uudnyttede muligheder. Ved
Niels A. Lassens sidste officielle opponering få måneder før sin død, bad han flere internationale forskere om at opponere ex auditorio som
supplement til den officielle opposition da emnet om interstitiets betydning for stofudveksling var stærkt kontroversiel.
Niels havde en stor aktivitet og arbejdskapacitet. Han publicerede over 700 artikler og bogkapitler, hvoraf 469 er indekserede i PubMed. Han
havde et bredt internationalt netværk, deltog som foredragsholder og debattør i mange internationale møder og trak flere af disse til
Danmark. Blandt disse kan nævnes de internationale møder om hjernens blodcirkulation i 1965, 1968, 1977, Alfred Benzon Symposierne i
1969, 1974, 1980, 1985, 1990.
Niels A. Lassen har gennem årene modtaget adskillige hædersbeviser. Han var medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og
æresdoktor ved universiteterne i Lund, København, Lille og Toulose. Han har fået tildelt Novo Prisen, Anders Jahre Prisen,
Lundbeckfondens forskerpris, Valdemar M. Klein og Hustrus Mindelegat, Soriano Prisen og Mogens Fog Prisen.
Denne indledning viser hvorledes Niels A. Lassen allerede på et tidligt tidspunkt i sin karriere slog sit navn fast i den internationale forskning
inden for kredsløbs- og hjerneforskning. Han kom til at præge udviklingen her i landet som internationalt.
Niels A. Lassens mange disciple
Som overlæge på klinisk fysiologisk afdeling på Bispebjerg Hospital og dynamisk forsker fik Niels A. Lassen en række yngre medarbejdere
indenfor adskillige felter, hvoraf neuroforskningen forblev dominerende. Mange af hans unge medarbejdere kom siden til at præge
udviklingen indenfor deres respektive områder, som spænder vidt i sundhedsvæsenets specialer. Vi har valgt at illustrere bredden og
mangfoldigheden i skaren af disse Niels A. Lassens "disciple" ved at nævne dem, hvis disputats direkte har været inspireret af Niels, og hvor
han på den ene eller anden måde har været mentor for disse (Tabel 1a og 1b). Efter Niels’ død blev der i Hovedstadens Sygehusfællesskabs
regi udgivet ”Et forskerliv” med en række interviews med mange af hans gamle disciple. Her afspejles mange sider af personen Niels
sideløbende med hans forskerindsats [4].
At være "discipel" hos Niels var en stor glæde og udfordring, fagligt og socialt. Om det var svært at blive det er vanskeligt at sige, for der var
oftest plads til dem, der havde det fornødne drive. Men uden at have drivet, kaste sig ud i opgaverne og arbejde selvstændigt med løsning af
dem, kom man ikke langt som "discipel". Det var ikke som i dag, hvor mange bliver ført frem ved hånden til en akademisk afhandling.
Supervisionen og diskussionerne drejede sig hos Niels om de større linjer i forskningen og i beskrivelsen og diskussion af resultater, men
samtidigt med en stærk og insisterende sans for detaljer, når dette var påkrævet. At skrive selve disputatsoversigten var ens eget arbejde, og
blev ikke betragtet som noget særligt, og var det vel heller ikke, når man først havde vist, at man kunne skrive artikler, der blev antaget i
ansete internationale tidsskrifter og forelægge resultaterne ved internationale møder. Som ung forsker kom man også hurtigt i kontakt med
det internationale forskermiljø. For mange besøgte det berømte laboratorium på Bispebjerg Hospital, og når man var til møder i udlandet
blev der hurtigt lyttet til en, når man fortalte, hvorfra man kom.

Niels’ disciple blev ikke blot nogle yngre forskere der på vej i deres karriere lavede en disputats. De havde været i et akademisk forskermiljø,
og mange var så indlevede i denne verden at de på hver sin måde fortsatte deres aktiviteter med nye initiativer og dannede nye
forskermiljøer. Nogle eksempler er: Jes Olesen blev professor i neurologi på Glostrup Hospital og skabte et team på verdensplan med fokus
på hovedpineforskning. Olaf B. Paulson blev professor i neurologi og skabte et bredt forskermiljø, hvor flertallet af de nuværende danske
professorer i neurologi har haft deres gang. Olaf fortsatte samarbejdet med Niels og videreudviklede også et stærkt forskningsteam indenfor
brain imaging. Han tog initiativet til anskaffelse af Danmarks første PET skanner, første 3 tesla MR skanner og nu Skandinaviens første 7
tesla MR skanner (Lund får en samtidigt). Hans-Henrik Parving blev overlæge og professor i endokrinologi på Steno Diabetes Center og
senere på medicinsk endokrinologisk afdeling Rigshospitalet. Hans team udviklede nye behandlings metoder som på afgørende måde
forbedrede prognosen hos diabetikere mht øjen-, nyre-, hjerne- og hjertesygdom, behandlings principper som nu er lærebogs stof. Jens H.
Henriksen blev den første ordinære professor i klinisk fysiologi og nuklearmedicin ved Københavns Universitet. Hans team, der inkluderer
flere forskningsprofessorer, udviklede kinetiske metoder til diagnostik og behandling af lever- og kredsløbssygdomme, der nu er
standardprocedure og lærebogsstof.
Niels A. Lassen bliver professor
Lidt paradokssalt blev Niels A. Lassen aldrig professor ved Københavns Universitet. Det på trods af at det var så oplagt, som det kunne være,
at en fornemmere kandidat kunne man næppe få. Der har været mange gisninger – ville han trække for mange resurser til sig, ville det
fordreje magten og æren, eller var det blot almindeligt brødnid? Dog skal det siges, at der var flere tiltag til at gøre ham til professor og i
midten af 1980’erne prioriterede Københavns Universitet endeligt et professorat til Niels A. Lassen. Men dengang skulle den enkelte stilling
i det niveau godkendes i ministerierne, og da der var blevet lavet en prioritering med et nyt professorat, kunne man lige så godt spare, og væk
var stillingen – ja, det var fattigfirserne. Efter hans død skrev professor Hans Hultborn mindeord om Niels A. Lassens i det Kongelige
Danske Videnskabernes Selskab. Vi skal her citere Hultborn ”Det er blevet sagt, at hans fremragende forskning nok ikke kunne være blevet
bedre. Han var også godt hjulpet af Københavns Hospitalsvæsen, og ledelsen ved Bispebjerg Hospital støttede hans forskning og
forskningsfrihed i meget høj grad. Jeg har i dag et helt andet synspunkt på dette. Som dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet føler
jeg, at når vi skal se frem, må vi også se tilbage for at lære af vores tidligere fejltagelser. I tilfældet med Niels A. Lassen mener jeg, at vi står
over for noget, man kunne have kaldt for en "lost opportunity".” [5]. Men professor blev Niels A. Lassen alligevel. Forskningsrådet trådte til
i Københavns Universitets afmagt og oprettede et professorat med annuum til Niels A. Lassen kort tid efter, og helt ekstraordinært blev det
forlænget i begyndelsen af 1990’erne så det løb helt til hans pensionering i 1996.
Et løft til dansk neuroforskning
Neuroforskning blev som nævnt Niels A. Lassens største forskningsområde. Her blev et mangeårigt samarbejde med Erik Skinhøj af
afgørende betydning. Den intra-arterielle injektionsmetode blev videreudviklet, og talrige neurologiske sygdomme blev således udforsket,
apopleksi, demens, migræne, tumorer, og også hypertension. I 1970’erne blev metoden udviklet, så man nu kunne måle hjernes
gennemblødning i hele 254 områder. Herved blev det muligt at kortlægge nye detaljer i den regionale gennemblødning både i relation til
normale funktioner som tale og til specifikke sygdomme som apopleksi og migræne. Brain mapping var nu for alvor etableret og et
højdepunkt blev nået, da Scientific American bragte en artikel om Lassens forskning med et billede på tidsskriftets omslag af brain mapping
under tale (Figur 2) [6]. Væsentlige bidrag til forskningens matematiske og computervidenskabelige side blev ydet af Niels’ hustru, Edda
Sveinsdottir [7].
Tiden løb dog efterhånden fra den intra-arterielle injektionsmetode. I efteråret 1972 have den første præsentation af en CT-skanner
revolutioneret radiologien. Det tog adskillige år før, der var en relevant CT-kapacitet i København, men i takt med, at den fandt indpas i den
kliniske diagnostik, var der en tilsvarende reduktion af antallet af angiografier og dermed adgang til at injicere saltvand med sporstoffet
Xenon-133 i arterieblodet førende til hjernen. Man kunne have troet, at dette ville reducere forskningsmulighederne. Men CT-skanneren var
netop blevet teknisk mulig takket være den forbedrede computerteknologi, og denne kunne også anvendes i isotopdiagnostikken. Niels A.
Lassen tænkte i første omgang på en PET (Positron Emissions Tomograf) skanner og havde nær fået fondsmidler hertil. Men på dette
tidspunkt anvendte man NaI krystaller i PET skannerne, som blev forældet i forhold til kommende PET skannere med BiO krystaller. Niels

A. Lassen gik derfor sammen med det det danske firma Medimatic A/S i gang med at konstruere en dynamisk SPECT scanner (Single
Photon Emission Computed Tomograph), som tillod dynamisk at følge optag og udvaskning af inhaleret Xenon-133 og dermed 3dimentionel bestemmelse af hjernens blodcirkulation (Figur 3 og 4). Andre SPECT skannere tillod ikke hurtig opsamling af data og dermed
dynamisk billeddannelse, hvilket gjorde den enestående. Erik Skinhøj var i mellemtiden flyttet til Rigshospitalet som professor i neurologi,
og SPECT skanneren blev derfor installeret dér i 1979, så det tætte samarbejde kunne fortsætte. Samme år blev Erik Skinhøj rektor for
Københavns Universitet, men samarbejdet med neurologien på Rigshospitalet fortsatte uændret, nu med Olaf B. Paulson som leder af
afdelingen. Det førte til et mangeårigt tæt samarbejde med fælles strategi og fælles vejledning af yngre medarbejdere. SPECT skanneren fik
en levetid på 21 år, og resultater opnået med den har dannet grundlag for i alt 7 disputatser og 140 videnskabelige artikler – en fornem
udnyttelse af resurserne.
Den efterfølgende tid er et helt kapitel for sig, men det er værd at nævne, at i det meste af 1990’erne var de 3 professorer i neurologi ved
Københavns universitet alle på den ene eller anden måde blevet inspireret af Niels A. Lassen i deres tidlige forskningsløbebane.
Kredsløbsforskning
De første 10 år efter medicinsk embedseksamen var Niels A. Lassen ansat på medicinske afdelinger i Gentofte, på Rigshospitalet,
Kommunehospitalet og Bispebjerg Hospital. Af betydning for kredsløbsforskningen var specielt ansættelsen på Kommunehospitalets 3.
afdeling hos professor, dr. med. Poul Iversen, hvor Niels A. Lassen mødte Christian Crone, Ole Munck og Åge Christian Thomsen, samt på
Rigshospitalets Afdeling B, hos professor, dr. med. Anders Tybjerg Hansen, hvor Kjeld Winkler også var ansat. Den længste samlede
medicinske ansættelse var på Bispebjerg Hospitals Afdeling B fra af 1958 til 1962. Hæmodialyse og det tekniske setup omkring en række
nye terapeutiske og diagnostiske tiltag gav gode muligheder for at få indblik i og afprøvet ideer om kredsløbet i videste forstand. Niels A.
Lassens interesse for og bidrag til kredsløbsforskning strakte sig fra det centrale kredsløb og blodtrykkets dynamik til gennemblødning i
nyrer, lever, muskler og hud. Den mikrovaskulære cirkulation blev udforsket i forbindelse med de mange nye kinetiske principper, og mange
udviklede Niels A. Lassen selv og i samarbejde med yngre og ældre forskere [11]. Karrenes dynamik, vasomotion, det autonome
nervesystems regulation og kredsløbets evne til selv at regulere blodgennemstrømningen trods varierende blodtryk og funktionstilstand var
en stor og givende udfordring. Her blev "translationel forskning" udført i stort omfang længe før begrebet overhovedet var introduceret. Der
var kort afstand fra erkendelse og metodeudvikling til klinisk anvendelse. Eksempler herpå er distal systolisk trykmåling af det perifere
blodtryk i over- og underekstremitet, der i dag udføres på millioner af patienter verden over med diagnostisk, terapeutisk og
screeningsmæssig tilgang. Ligeledes trykforholdene i huden som udgangspunkt for helingsmuligheder ved en vifte af perifere
kredsløbslidelser og diabetes. Det samlede antal videnskabelige artikler, der omhandler kredsløbet i førende tidsskrifter er næsten lige så stort
som volumenet af Niels A. Lassens neuroforskning. Dette understreget omfanget af Niels A. Lassens enorme engagement, arbejdsevne og vilje indenfor mange væsentlige områder.
Udover de kliniske aspekter af kredsløbsforskningen deltog Niels A. Lassen i udviklingen af den medicinske og fysiologiske kinetik specielt
i 1960'erne og 1970'erne. Sammen med Christian Crone blev udgivet et væsentligt værk om den mikrovaskulære udveksling i 1970 [8]og
sammen med biomatematikeren William Perl hovedværket om tracerkinetik i 1979 (Figur 5) [9]. Det var i krydsfeltet mellem konvektion,
diffusion og filtration, at Niels A. Lassen kunne forene medicin, biofysik og matematik til kredsløbsforskning med stort relevans for den
daglige klinik.
Efterskrift: Niels A. Lassens betydning nu og fremover
Niels A. Lassens huskes stadig, og hans forskning bliver fortsat, nu 16 år efter hans død, citeret ca. 350 gange om året. Dette viser med al
tydelighed hvilken enorm betydning, han har haft nationalt og internationalt. Han har præget de efterfølgende generationer af danske neuroog klinisk fysiologiske forskere og har herigennem bidraget til at højne den danske forskning. Som gennemgået ovenfor har han været
mentor for 33 disputatser og blandt hans disciple er der mindst dannet 10 nye skoler med international gennemslagskraft og med uddannelse
af nye generationer af forskere. Ikke mindst har hans klare fysiologiske og analytiske tankegang kombineret med metodologisk indsigt haft
afsmittende virkning, der rækker ud over konkrete forskningsresultater, og dette præger fortsat dansk forskning. I 1999 gik nogle af Niels’

disciple sammen og dannede Niels A. Lassen fonden, hvis opgave det er at uddele Nils A. Lassen Prisen til en fremragende forsker samt
priser til yngre forskere på grundlag af en foredragskonkurrence (Tabel 2).

Tekst til figurer
Figur 1. Niels Alexander Lassen (1926-1997). Foto ca. 1990, Rigmor Mydtskov.
Figur 2. Omslaget af Scientific American fra oktober 1978. Figuren illustrerer aktiverede områder (røde-gule) under højtlæsning. Områderne
repræsenterer de klassiske sprogområder, det sensomotoriske mundområde, det supplementoriske motoriske område, samt synsområdet
bagtil i hjernen. Sidstnævnte træder ikke tydeligt frem, da det primært forsynes fra a. vertebralis, som ikke får tilført tracer. Aktivering af
disse områder fører til en øget blodcirkulation i områderne som måles med 254 detektorer efter intra-arteriel injektion af 133Xe opløst i
saltvand.
Figur 3. SPECT scanning af hjernens blodcirkulation udført med SPECT skanneren designet af Niels A. Lassen sammen med Medimatic
A/S. Gennemblødningen er her afbildet i horisontale snit gennem midten af hjernen. Til venstre er anvendt traceren 133Xe som er en inaktiv
luftart der tilføres med inspirationsluften. Ved at følge optag og udvaskning fra hjernen med SPECT scanneren kan den regionale
gennemblødning beregnes. En måling tager 4½ min og kan gentages efter 20 min når det meste 133Xe er udvasket gennem lungerne. Til højre
er traceren 99mTc-HMPAO anvendt. Denne tracer blev udviklet af Neirinckx og afprøvet sammen med Niels A. Lassens gruppe [10].
Traceren er når den injiceres lipofil og passerer let over blod-hjerne barrieren. Efter at være passeret omdannes den hurtigt til en hydrofil
substans son ikke kan komme over blod-hjerne barrieren tilbage til blodet. Den tilbageholdes således stort set proportionalt med
blodcirkulationen i hjernevævet. Skanningen kan derfor foretages på et senere tidspunkt og vil vise blodcirkulationen umiddelbart efter
injektionen af 99mTc-HMPAO. Med 99mTc-HMPAO kan man skanne i længere tid, da traceren ligger fast i hjernen og derved få en højere
opløsning i billederne end med 133Xe. Men til gengæld skal der gå mange timer før undersøgelsen kan gentages.
Figur 4. SPECT scanning af hjernens blodcirkulation hos en patient med epilepsi udført med SPECT skanneren designet af Niels A. Lassen
sammen med Medimatic A/S. Der er vist horisontale snit gennem den nedre del af hjernen, gennem tindingelapperne. Traceren 99mTcHMPAO anvendt. Til venstre ses en måling mellem anfald, der er ingen abnormiteter. Til højre ses en måling foretaget under et anfald udløst
fra tindingelappen (99mTc-HMPAO injiceret lige efter anfald start, skanningen foretaget et par timer senere, vedrørende metoden se tekst til
figur 2). Der ses en markant stigning af gennemblødningen i den tindingelap, hvor det epileptiske fokus er lokaliseret.
Figur 5. Niels A. Lassen publicerede mange kredsløbsundersøgelser med anvendelse af kinetiske målinger. Der var ofte indviklede formler
og avanceret matematik. Formidlingen blev tit udført med enkle, men meget illustrative tegninger, der udkrystalliserede det væsentlige og
altid med reference til de, der først havde introduceret metoden [fra 9].

Tabel 1a. Disputatser, hvor Niels A. Lassen har haft en væsentlig mentor funktion
Neuro-disputatser

Kai Høedt-

1967

Regional cerebral blood flow. The intra-arterial injection method

Olaf B. Paulson

1970

Apoplexia cerebri. Patogenese, patofysiologi og terapi belyst ved måling af hjernens regionale gennemblødning

Jes Olesen

1974

Cerebral blood flow. Methods for measurement, regulation, effects of drugs and changes in disease

Mogens Stig

1976

Prolonged artificial hyperventilation in cerebral apoplexy

Rasmussen

Christensen

Tom Bolwig

1977

Blod-hjernebarrierens permeabilitet under elektrisk inducerede universelle kramper

Svend

1978

Autoregulation of cerebral circulation in hypertension

Jens Astrup

1982

Energy requiring cell function in ischemic brain

Tom Skyhøj

1986

Regional cerebral blood flow after occlusion of the middle cerebral artery

Martin Lauritzen

1987

Cerebral blood flow in migraine and cortical spreading depression

Sidsel Vorstrup

1988

Tomographic cerebral blood flow measurements in patients with ischemic cerebrovascular disease and

Strandgaard

Olsen

evaluation of the vasodilatory capacity by the acetazolamide test

Allan R.

1990

Andersen

Peter Lund

Tc99m-d,1-hexamethyl-propyleneamine oxime (Tc99m-HMPAO) -Basic kinetic studies of a tracer of cerebral
blood flow

1993

Blood flow and oxygen uptake in the human brain during various states of sleep and wakefulness

1996

Functional brain imaging with SPECT in normal aging and dementia. Methodological, pathophysiological, and

Madsen

Gunhild
Waldemar

Charlotte

diagnostic aspects

2002

Single photon emission computer tomography for neuroreceptor studies: Methodological considerations

2007

Human brain mapping under increasing cognitive complexity using regional cerebral blood flow measurements

Videbæk

Ian Law

and positron emission tomography

Tabel 1b. Disputatser, hvor Niels A. Lassen har haft en væsentlig mentor funktion

Non-neuro disputatser

Simon Rune

1968

Gastric acid secretion after ingestion of solid food.

Kresten

1968

Den alveolo-arterielle oxygendifferens.

1969

Xenon-133 in the study of peripheral circulation in obliterative arterial disease.

Mellemgaard

Ib Frimodt

Lindbjerg

Per Sejersen

1969

Measurement of cutaneous blood flow by freely diffusible radioactive isotopes.

Knud Henrik

1970

Gennemblødningen i skeletmuskulaturen under arbejde målt med 133Xenon clearance fra lokalt depot.

1976

Circulatory adjustment to dynamic exercise and effects of psychical training in normal subjects and in patients

Tønnesen

Jan Pretorius
Clausen

with coronary artery disease

Niels Rossing

1971

Human albumin metabolism determined with radioiodinated albumin.

Ole Andrée

1972

Om legemets hæmatokritværdi.

1975

Microvascular permeability to plasma proteins in hypertension and diabetes mellitus in man – on the

Larsen

Hans-Henrik
Parving

pathogenesis of hypertensive and diabetic miroangiopathy.

Finn Gyntelberg

1975

Coronar hjertesygdom og fysisk aktivitet.

Poul Ebbe Nielsen

1976

Studier over indirekte blodtryksmåling.

Ole Henriksen

1977

Local sympathetic reflex mechanism in regulation of blood flow in human subcutaneous adipose tissue.

Steen Levin

1981

Provocation and chracterization of Raynaud’s vasospastic phenomenon.

Jens H. Henriksen

1982

Ascitespatogenese ved levercirrose.

Stig Haunsø

1983

Regulationen af den lokale myokardiegennemblødning i venstre ventrikel.

Per Holstein

1985

Skin perfusion pressure measured by radioisotope washout for predicting wound healing in lower limb

Nielsen

amputation for arterial occlusive disease.

Jens Kastrup

1988

The diabetic arteriole: The impact of diabetic microangiopathy on microcirculatory control.

Lene Simonsen

1996

The glucose-induced thermogenesis in different tissues in man.

Tabel 2. Niels A. Lassen Prisen
Prisen blev indstiftet af en kreds af forskere i 1999, til ære for Niels A. Lassen 1926 - 1997, der var en af det 20.årh´s mest betydningsfulde
hjerne – og cirkulationsforskere i Danmark. Niels A. Lassen var gennem en lang forskerkarriere, - dels som overlæge, dels som professor -

tilknyttet Bispebjerg Hospital.
Prisen består af en medalje samt et beløb på 25.000 kr. Prisen uddeles hvert år på Niels A. Lassens fødselsdag 7. december.
Prismodtagerne har dækket omfattende forskningsområder indenfor: hjernens normale og unormale funktioner; sygdomme i hjertet, lever,
nyre og perifere karsygdomme, samt betydningen af fysisk aktivitet og livsstils faktorer for befolkningssundheden.
Niels A. Lassen prismodtagere:
1999: Professor C.E. Mogensen
2000: Professor Olaf Paulson
2001: Læge Peter E. Gøtzsche.
2002: Læge Peter Lund Madsen
2003: Professor Jens Henrik Henriksen
2004: Professor Jes Olesen
2005: Professor Liseslotte Højgaard
2006: Professor Tom Bolvig
2007: Professor Finn Gyntelberg
2008: Professor Svend Strandgård
2009: Overlæge Per Holstein
2010: Professor Jens Kastrup
2011: Professor Gitte Moos Knudsen
2012: Professor Gunhild Waldemar
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Ortopædkirurgi – fokus på kvalitet er vejen frem

Af Lene Vind,
freelancejournalist
Kontaktperson:
Benn Duus, ledende overlæge
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
Benn.Roennow.Duus@regionh.dk

Palliativ Medicinsk Afdeling – en hjemlig afdeling

Af Runa Pihlmann, journalist
Kontaktperson:
Birgit Villadsen, oversygeplejerske
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
birgit.villadsen@regionh.dk

En hjemlig afdeling
Danmarks første palliative medicinske afdeling så dagens lys i 1997. Den gamle pavillon blev indrettet, så patienterne kunne føle sig
hjemme.

Quiltede sengetæpper, polstrede møbler og varme farver på væggene er normalt ikke noget, man finder rundt om på landets hospitaler. Men i
maj 1997 var det rammerne for de uhelbredeligt syge kræftpatienter, der blev indlagt på Danmarks første palliative medicinske afdeling.
En omfattende renovering af en af Martin Nyrops gamle pavilloner fra 1913 forvandlede 30 sengepladser til 10 stuer med eget toilet og bad
og udsigt til den smukke have.
– Meningen var at skabe nogle hjemlige og rare omgivelser for patienterne med noget kønt at kigge på. Afdelingen skulle ikke ligne et
almindeligt hospitalsafsnit, men være et sted hvor folk kunne slappe af og få nogle gode oplevelser, forklarer Linda Hørmann, som er
tidligere ledende oversygeplejerske og nu pensionist.
Den første af sin art
Sammen med bl.a. overlæge Per Sjøgren var hun med til at etablere afdelingen under Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S). H:S ønskede
at tænke nyt ved at oprette en afdeling for palliativ medicin, hvor der samtidig skulle bedrives forskning, ydes konsulentbistand til andre
afdelinger og uddannes personale.
– Afdelingen var den første af sin art i Danmark, hvor der ellers kun var to hospicer. Så det var meget spændende at være med til, mindes
Linda Hørmann.
Palliativ Medicinsk Afdeling blev officielt åbnet d. 2. maj med 12 sengepladser.
– Patienterne kom i en lind strøm, og vi kunne se, at de fik det bedre af at være der. Det var en stor tilfredsstillelse, siger Linda Hørmann.
Afdelingen blev i 1998 udvidet med et ambulatorium med to dagsenge og i 1999 med et udgående team til hjemmebesøg.

BOKS
Hvad er palliation?
Palliation betyder lindring. Ordet stammer fra latin ”pallium”, der betyder kappe, tæppe eller kåbe, og anvendes i dag om den professionelle
indsats for at forebygge og lindre lidelse for mennesker ramt af livstruende sygdom.
Palliativ indsats har til formål at fremme livskvaliteten og retter sig mod de fysiske, psykiske, sociale og åndelige lidelser, der for den syge
og for de nærmeste kan være forbundet med livstruende sygdom og død.
Kilde: Palliativt Videnscenter

FAKTABOKS
Palliativ Medicinsk Afdeling i tal:
12 senge fordelt på 10 stuer
Ca. 380 indlæggelser om året
Ca. 2100 konsultationer i udefunktionen
Kontakt til ca. 110 patienter ad gangen
Personale:

I hoveder tæller afdelingen:
Afdelingsledelse med ledende overlæge og ledende oversygeplejerske
2 overlæger og 2 reservelæger, ½ forskningsansvarlig overlæge og professor
1 afdelingssygeplejerske, 1 klinisk oversygeplejerske og 20 sygeplejersker, heraf 3 i udefunktionen
2 social- og sundhedsassistenter
2 psykologer
3 sekretærer
fysioterapeut, socialrådgiver og præst tilknyttet
5 seniorforskere, og 2 ph.d. studerende og 2 forskningsmedarbejdere
Ca. 10 frivillige

Fortællinger om livet
Patienter på Palliativ Medicinsk Afdeling har mulighed for at få fortællinger fra deres liv skrevet ned. På den måde har deres drømme og håb
mulighed for at leve videre, efter de har sagt farvel til livet.

Det er ikke altid man når at få sat ord på sine tanker og følelser over for familie og venner. Men med Palliativ Medicinsk Afdelings tilbud om
at få skrevet sin livsfortælling, er det muligt at gøre det på skrift. Det tilbud har mellem 100-150 patienter taget imod siden det startede som
et forskningsprojekt i 2005 ved cand.psych.ph.d. Lise Jul Houmann.

Inspirationen til livsfortællingerne er hentet fra Canada, hvor forskere (Harvey Chochinov) har undersøgt, hvordan man kan hjælpe
uhelbredeligt syge kræftpatienter til at opnå bedre værdighed, højere livskvalitet og oplevelse af mål og mening.

Lever videre på skrift
En af måderne var at skrive deres livsfortælling, med fokus på blandt andet dét, som har haft særlig betydning i deres liv, på de roller og
relationer, de har og har haft, og på hvad man kan bringe videre af livslærdom, budskaber, håb og drømme til ens børn og børnebørn.

Nogle bruger muligheden til at fortælle, at selv om de går bort fysisk, så vil de prøve at leve videre på et andet plan for deres kære. F.eks.
brugte en tidligere narkoman det bl.a. som advarsel til sin søn mod at komme i samme situation, som han selv havde været i. Historierne er
lige så forskellige som vi mennesker, forklarer Jytte Skov-Pedersen, der er sygeplejerske og en af personerne som i dag varetager tilbuddet.
Hun tager oftest ud til patienterne i deres hjem for at interviewe dem. Samtalen bliver optaget og derefter skrevet ud. I samarbejde med
patienten redigerer og sammenskriver hun historien, der til sidst trykkes i det ønskede antal eksemplarer til patientens familie og venner.

Bevarer patientens sprog
Forskning viser, at patienterne oplever tilbuddet som meningsfuldt og sætter tingene i perspektiv. Samtidig kan det være med til at give en
følelse af ro, når man får lov at fortælle om hele livet, så fokus ikke kun er på sygdom og det, at man skal herfra.

Også for de efterladte er livsfortællingerne af stor betydning.

Jeg gør meget ud af at bevare patientens sprog i fortællingen, så personens stemme er tydelig. Det er af stor betydning for de efterladte. Det
bringer et nærvær i historien, og livsfortællingen kan være en støtte i sorgen, da den afdødes stemme lever videre på skrift, siger Jytte SkovPedersen.

Behandling i hjemmet
Hvis forholdene tillader det, er det muligt for patienterne på Palliativ Medicinsk Afdeling at blive behandlet derhjemme.

Palliativ Medicinsk Afdeling blev etableret i 1997 og siden 1999 har der eksisteret et tilbud om at få besøg af personalet i hjemmet. Det
første år blev det til 80 besøg, mens de seneste tal fra 2011 viser, at personalet aflagde visit hjemme hos patienterne hele 2000 gange.
– Den kraftige stigning skyldes, at vi løbende optimerer vores arbejdsgange. F.eks. har vi ansat sygeplejersker, som udelukkende arbejder i
udefunktionen, hvor de tidligere både arbejdede inde på afdelingen og hjemme hos folk. Det forbedrer deres ekspertise. Desuden har vi
samlet vores tværfaglige team i ét lokale, hvilket har lettet den tværfaglige kommunikation betydeligt, forklarer ledende oversygeplejerske
Birgit Villadsen.

Føler bedre livskvalitet
Mange patienter foretrækker at blive behandlet i vante omgivelser frem for at ligge på hospitalet.
– Patienter med kræft føler mere livskvalitet, når de kan være derhjemme, siger Birgit Villadsen.
For at imødekomme patienternes ønske om at blive i eget hjem så længe som muligt, overvejer afdelingen i øjeblikket at afprøve telemedicin.
Ved at benytte teknikken slipper patienten for at tage på hospitalet eller få besøg af personalet samtidig med, at sygeplejersken eller lægen
kan observere patienten via nettet.
– Vi tager vores forpligtelse om at følge med udviklingen meget seriøst. Så hvis det viser sig, at både vores patienter og vi kan have gavn af
at kommunikere via Skype, skal det implementeres, siger Birgit Villadsen.

BOKS:
Vidste du at…
Palliativ Medicinsk Afdeling har haft en kontaktpersonordning siden 2001. Det betyder, at patienten så vidt muligt bliver tilset af den samme
læge under hele sin indlæggelse. Sidenhen er ordningen også blevet indført for sygeplejersker. Det skaber tryghed og sammenhæng hos både
patienter, pårørende og personale.

Støtte til de pårørende
Forskning viser, at mange uhelbredeligt syge patienter bekymrer sig om deres nærmestes velbefindende. Så ved at støtte de pårørende, støtter
man patienterne.

En gruppe pårørende er blevet spurgt om, hvad Palliativ Medicinsk Afdeling kan gøre anderledes for at støtte dem bedst muligt. En rød tråd i
deres kommentarer var, at ved at støtte dem, støtter afdelingen også deres syge familiemedlem.
– At være pårørende til en alvorligt syg kan minde om et fuldtidsarbejde. Man skal koordinere behandlinger, undersøgelser, samtaler og
besøg fra hjemmesygeplejersker samtidig med, at børnenes hverdag skal ligne sig selv, og økonomien skal hænge sammen. Det er svært at
leve op til så høje krav på et tidspunkt, hvor ressourcerne er små, siger psykolog Hélène Johansson.
Ifølge hende er det ikke usædvanligt, at de pårørende også bliver hårdt belastet i denne svære tid. De er familiens bærende kraft og føler, at
de ikke har råd til at vælte trods pres fra alle fronter.
Som et tæppe omkring sig
Traditionelt set er der begrænset opmærksomhed på de pårørendes behov under en patients sygdomsforløb. Det ønsker Palliativ Medicinsk
Afdeling at lave om på.
– De pårørende giver udtryk for, at de har følt afmagt og først på vores afdeling har oplevet at få tilbudt hjælp i form af f.eks. samtaler med
en psykolog eller præst. Det giver dem en enorm tryghed, og som én sagde, så føles det ”som at få lagt et tæppe omkring sig”, siger Hélène
Johansson.
Fire gange om året bliver pårørende, der har mistet, inviteret til et opfølgende møde med personalet samt andre i samme situation. Desuden
kan familier, der har været ekstra hårdt ramt, få et begrænset antal samtaler hos afdelingens psykologer, efter de har mistet.

En ven i døden
En lille flok frivillige kommer jævnligt på Palliativ Medicinsk Afdeling. Her bruger de tiden på at lytte til patienter og pårørende og løse
små, praktiske opgaver.

Hvis en patient ønsker en pakke smøger, eller blomsterne trænger til en sjat vand, kan det være en opgave for en af afdelingens knap 10
frivillige. Men også når en patient har behov for at holde i hånd og mærke et medmenneskes nærvær, kigger en frivillig gerne forbi
hospitalsstuen.
– Vores frivillige møder patienterne menneske til menneske. Og det giver en ekstra omsorg til patienterne, forklarer afdelingssygeplejerske
Hanne Dahl.
Frivilligordningen har fungeret siden 2004, og det er hovedsageligt kvinder i alle aldre, der melder sig. En af dem er Karin Goosemann, som
har været på afdelingen i seks år. Hun ønsker ikke at være personalets forlængede arm, men derimod en af dem, der sørger for hygge og
underholdning i afdelingen.
– Vi skal ikke gennemføre en behandling eller aktivere patienterne. Vi møder dem på deres præmisser – det er dét, det hele går ud på, siger
hun.
Med til det sidste
Hun har oplevet at sidde hos en patient, som tager sit sidste åndedrag.
– Det er en meget bevægende oplevelse, og jeg ser det som en gave fra patientens side, at han eller hun vil dele sin allersidste tid i livet med
mig, siger Karin Goosemann.
Da det til tider kan være en følelsesmæssig tung opgave at være frivillig, deltager de i supervision med personalet og hospitalspræsten, hvor
de har mulighed for at tale deres oplevelser igennem.

Etiske åndehuller
Hverdagen for personalet på Palliativ Medicinsk Afdeling er fyldt med etiske dilemmaer. For at få luft for sine tanker og modtage inputs fra
kollegaerne er der afsat tid i kalenderen til en forløsende samtale om både stort og småt.

Når man arbejder med mennesker kommer man ofte til at stå i situationer, hvor det rigtige at gøre, ikke altid er helt rigtigt, og det forkerte
ikke altid er helt forkert. Når patientens og pårørendes angst kommer til udtryk som vrede og frustration, kan det nemt gå ud over den
nærmeste sygeplejerske eller læge. Eller når patienten og den pårørende har forskellige forventninger til den sidste tid, kan det være svært at
imødekomme alles ønsker og behov. Derfor er det rart at kunne vende situationen med sine kollegaer. Og det er der mulighed for hver uge,
hvor der står ”etiske fortællinger” på programmet. Tilbuddet er et tværfagligt forum, hvor deltagerne reflekterer over arbejdsdagens
udfordringer.
– Ofte står vi i situationer, hvor vi skal være til stede uden at være dommere og hjælpe folk, selv om situationen er ubehagelig. Nogle gange
kommer vi til at sige noget dumt, hvor vi kunne have bidt tungen af os selv, og så er det rart at kunne læsse af hos andre, der har prøvet noget
lignende, fortæller kliniske oversygeplejerske Marianne Spile, som er uddannet i faglig supervision og styrer samtalen til de ”etiske
fortællinger”.
Plads til sårbarhed
Hver uge er der afsat en halv time, hvor en af de fremmødte fortæller om en situation, der har givet anledning til eftertanke. Imens lytter de
øvrige fremmødte, og Marianne Spile stiller uddybende spørgsmål. Derefter taler lytterne med hinanden om historien, og til slut får
fortælleren mulighed for at komme med en sidste betragtning.
– Bare det at fortælle om en episode kan give klarhed. Samtidig er det med til at skabe en afdeling, hvor man kan tillade sig at være sårbar og
fortælle om sine fejl og mangler uden at blive fordømt af sine kollegaer. Det giver et rigtig godt arbejdsmiljø, siger Marianne Spile.

Nøgleordet er tværfaglighed
På Palliativ Medicinsk Afdeling er det hele menneske i centrum. Alle patienter og pårørende bliver mødt af et tværfagligt team, og det gør en
forskel.

Fysioterapeuter, præst, socialrådgivere, psykologer, læger, sosu’er og sygeplejersker er alle til stede på en palliativ afdeling. Deres fælles mål
er at højne livskvaliteten hos både patienter og pårørende, og her viser forskning, at alt tæller.
– Det er ikke nok at fokusere på smertebehandling, hvis patienten i stedet bekymrer sig mest om familiens økonomiske situation, eller
hvordan man skal fortælle sine børn, at man skal dø, siger psykolog Hélène Johansson.
De fleste patienter har hverken tid eller energi til at opsøge hjælp – og heller ikke til at vente på hjælpen. Desuden er de pårørende ofte
udkørte efter et opslidende sygdomsforløb. Derfor er det altafgørende, at der er flere lettilgængelige eksperter samlet under samme tag, som
man kan søge råd og vejledning hos.

Lytter til hinanden
Tværfaglig sparring er også en af grundstenene i afdelingen. At få andre kollegaers vurdering, synsvinkler og kompetencer er nemlig med til
at få alle facetter af en problemstilling frem.
– Når vi som personale lytter til hinanden, har vi mulighed for bedre at forstå patienternes og deres pårørendes reaktioner og behov, siger
Hélène Johansson.
For at få patienterne til at føle sig i gode hænder, handler det om lige fra starten at få både dem og deres pårørende til at føle sig velkomne.
Derfor er den første kontakt med sekretærerne lige så vigtig som kontakten med de øvrige ansatte.
– De hilser på patienterne, så de føler sig velkomne og trygge. Det er banalt, men vigtigt, siger en pårørende i et fokusgruppeinterview.

Forskning fremmer kvaliteten
Forskning har helt siden etableringen af Palliativ Medicinsk Afdeling været prioriteret højt. I de første år var den koncentreret om
afdelingens patienter. Nu leder afdelingen en landsdækkende undersøgelse af, om palliativ indsats i fremtiden skal tilbydes meget tidligere i
forløbet end tidligere – dvs. til patienter, som man ellers ikke ville henvise til afdelingen.

Forskningen i Palliativ Medicinsk Afdeling har helt fra starten haft en vigtig rolle. I de første år drejede det sig primært om at udvikle
forskningsmetoder og at bruge dem til at evaluere afdelingens funktion.
Udviklingen af forskningsmetoder omfattede bl.a. udvikling og afprøvning af spørgeskemaer. Dengang havde ingen i Danmark erfaring med
at finde ud af, hvilke patienter, der skulle henvises til en palliativ afdeling. Så det var vigtigt at finde ud af, om de henviste patienter havde
problemer, der krævede palliativ indsats, ligesom det var positivt at kunne konstatere, at en del af problemerne blev afhjulpet.
Forskningsenheden har siden udført en lang række andre forskningsprojekter. Det mest opsigtsvækkende projekt, den udfører lige nu,
handler paradoksalt nok om de patienter, som ikke henvises til afdelingen.
Baggrunden for projektet er, at et af afdelingens tidligere projekter påviste, at de kræftpatienter, som ikke er henvist til palliative afdelinger
og teams, ofte har mange af de samme problemer, som de henviste patienter. – Patienterne udtrykker også ofte et ønske om at få yderligere
hjælp med både fysiske og psykiske symptomer samt sociale problemer, siger professor og overlæge, dr.med. Mogens Grønvold, som leder
forskningsenheden.Derfor udfører afdelingen nu et landsdækkende projekt, der omfatter 300 patienter på 6 sygehuse. I projektet undersøger
man, om kræftpatienter har gavn af en henvisning til en palliativ afdeling eller et palliativt team langt tidligere i forløbet end tidligere.
– Hvis det viser sig at være tilfældet, betyder det, at kræftpatienter fremover kan hjælpes mere effektivt, så de bedre kan leve med deres
sygdom. Projektet er et af de eneste i verden af sin art, og vi venter spændt på resultaterne, siger Mogens Grønvold.

At mestre lidelsen – sammen
I Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje undersøger forskere hvilke forhold, der har betydning for at alvorligt kræftsyge patienter kan
udtrykke og håndtere deres lidelse sammen med pårørende og professionelle.

Mange patienter undgår at udtrykke deres lidelse i bestræbelserne på at beskytte de pårørende og sig selv. Desuden har de erfaring for, at de
professionelle primært har fokus på at lindre problemerne i form af f.eks. smerte, men sjældent smertens følelsesmæssige betydning. En del
patienter føler sig således afmægtige, ensomme og udvikler depression eller angst, samtidig med at de kan føle sig som kastebolde i
sundhedsvæsenet, hvor deres tilhørsforhold kan være uklare. De pårørende kan ligeledes føle sig afmægtige og overbelastede, idet de typisk
påtager sig mange opgaver, som de ikke føler sig kompetente til, hvilket indebærer, at en del udvikler depression og har et kompliceret
sorgforløb efter pateintens død, forklarer lederen af forskningsenheden for klinisk sygepleje, Susan Rydahl-Hansen.

Familien inddrages
Hun var med til at etablere Palliativ Medicinsk Afdeling i 1997, og blev i 2006 leder af forskningsenheden for klinisk sygepleje, der rummer
ni ph.d.-studerende, hvoraf flere forsker i palliativ indsats.
På baggrund af den hidtidige forskning arbejdes der nu på at undersøge, hvilke handlinger der understøtter og begrænser familiernes
vurdering og håndtering af lidelsen i samspil med de professionelle. Desuden undersøges hvilke sundhedsfaglige og organisatoriske forhold,
der kan optimere familiernes vilkår for at vurdere og mestre deres fysiske og psykosociale problemer, således at familiens livskvalitet øges
og unødige indlæggelser forebygges. Vi har uddannet en gruppe sygeplejersker fra Palliativ afdeling, til sammen med familierne at udtrykke
deres lidelse, indbyrdes roller og ressourcer og på baggrund heraf lære at vurdere og håndtere problemerne sammen med sygeplejersken og
andre sundhedsprofessionelle. Sygeplejerskerne får således afdækket hvilket behov såvel patient som pårørende har for viden og hjælp til at
forebygge og håndtere lidelse sammen, siger Susan Rydahl-Hansen.

Et godt sted at dø
Bispebjerg Hospital skal være et godt sted at dø. Derfor arbejder Palliativ Medicinsk Afdeling på at forbedre behandlingen og plejen af
døende patienters sidste dage og timer på hele hospitalet.

Hver anden dansker siger farvel til livet i en hospitalsseng. For at det skal blive så god en afslutning som muligt, kan det være en lettelse for
både patienter og pårørende at få sandheden at vide.
– Vi oplever, at når først der er sat ord på, kan vi som personale tage en god dialog med patienten og de pårørende om selve dødsprocessen.
Ved at melde klart ud, har alle det fælles mål at gøre den sidste tid så god som mulig for patienten og de pårørende, forklarer klinisk
oversygeplejerske Marianne Spile fra Palliativ Medicinsk Afdeling.
Når læger og sygeplejersker er blevet enige om, at patienten er døende, er der nogle vigtige beslutninger, der skal tages for at lindre patienten
bedst muligt i den sidste tid. De pårørende skal skånsomt informeres om situationen. Mange patienter holder op med at spise og drikke, og
det er vigtigt at inddrage de pårørende i, at det er en del af den normale dødsproces, siger Marianne Spile.
Klinisk retningslinje til lindring af den døende
På Palliativ Medicinsk Afdeling arbejder vi med at udarbejde retningslinjer til lindring af den døende. Inspirationen til dette er hentet i
England, hvor man har en lang tradition for at drive hospicer.
– Vi har besøgt Liverpool, hvor de har udviklet retningslinjer. Og vi har oversat dem til dansk og justeret dem til danske forhold, siger
Marianne Spile.
Retningslinjen er blevet afprøvet på Palliativ Medicinsk Afdeling i foråret 2013 og visionen er at få den implementeret i andre afdelinger på
Bispebjerg Hospital.
– Mit motto er, at Bispebjerg Hospital skal være et godt sted at dø. Og med en retningslinje tager vi endnu et skridt i den rigtige retning, siger
Marianne Spile.

Flere senge til patienter med palliative behov
Tre palliative enheder og et palliativt team i Region Hovedstaden har netop åbnet dørene for nye patienter. Dermed er et af de største ønsker
for Sundhedsfagligt Råd for Palliativ behandling blevet opfyldt.

Uhelbredeligt syge patienter i Region Hovedstaden går nu en lysere fremtid i møde. De har nemlig fået endnu flere muligheder for lindrende
behandling, efter at tre nye palliative enheder og et palliativt team er åbnet i de senere år.
Det drejer sig om områdehospitalerne i Herlev, Hillerød/Frederikssund og Hvidovre, hvor der både er etableret sengeafdelinger og udgående
teams.
Det er en stor glæde for ledende overlæge, Lise Pedersen, som siden 1997 har arbejdet på Palliativ Medicinsk Afdeling på Bispebjerg
Hospital. Hun er desuden næstformand i Sundhedsfagligt Råd for Palliativ behandling, der vejleder regionen i udvikling af den palliative
indsats.
– Behovet for flere palliative enheder var stort, da vi etablerede Sundhedsfagligt Råd i 2007. På det tidspunkt var Bispebjerg Hospitals
palliative enhed den eneste, der eksisterede. Så med de tre nye enheder imødekommer vi en enorm efterspørgsel, siger Lise Pedersen.
Næste udfordring bliver at rekruttere kvalificeret personale til de nye afdelinger. Derfor tilbyder Dansk Selskab for Palliativ Medicin i
samarbejde med de øvrige selskaber en nordisk specialistuddannelse for læger inden for det palliative felt

Fremtidens palliation
Også i fremtiden vil formålet med en Palliativ Medicinsk Afdeling være at skabe livskvalitet i patientens sidste tid. Et større fokus på det
palliative område gør det muligt at øge kvaliteten yderligere.

At blive indlagt på en palliativ afdeling øger både patientens livskvalitet og har en livsforlængende effekt, viser undersøgelser. Og sådan vil
det fortsat være i fremtidens palliation.
– Siden etableringen af Palliativ Medicinsk Afdeling er der sket en rivende udvikling i etablering af både hospicer og palliative teams. Og
sammen med et øget fokus på det palliative område generelt, er vores tilbud til patienterne blevet endnu bedre, siger ledende overlæge, Lise
Pedersen.
Den forhøjede standard skyldes bl.a. et højere fagligt niveau hos både praktiserende læger og på hospitalernes basisafdelinger, samt at
patienterne tidligere i forløbet kommer i kontakt med en palliativ afdeling.
– Hvis man f.eks. har små børn, er det vigtigt, at vi kommer tidligt ind i forløbet. Førhen risikerede vi, at patienten, døde, inden der var en
afklaring med børnene, men sådan går det sjældent i dag. Vi står klar med både læger, psykologer, plejepersonale, fysioterapeut,
socialrådgiver og præst, der kan lindre såvel fysiske som psykiske symptomer samt sociale og eksistentielle problemstillinger. Derfor kan jeg
kun opfordre andre afdelinger til at henvise tidligere til os, siger ledende oversygeplejerske, Birgit Villadsen.
Endnu bedre lindring
For at styrke fagligheden på det palliative område blev der i 2009 oprettet en Dansk Multidisciplinær Cancergruppe inden for palliation
(DMCG-PAL). Gruppen er tværfaglig og med repræsentation fra Danmarks palliative enheder, palliative teams og hospicer. Alle har som
mål at udvikle og understøtte det faglige område inden for bl.a. uddannelse, evidensbaserede kliniske retningslinjer og forskning.
– I vores DMCG-PAL har vi f.eks. lavet kompetencebeskrivelser for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, der arbejder med
palliation. Det kan vi bruge til at gå i dialog med uddannelsesinstitutionerne, så de tilrettelægger undervisningen derefter, forklarer Birgit
Villadsen.
Gruppen arbejder desuden med at lave kliniske retningslinjer, der gennemgår forskningen inden for udvalgte kliniske palliative
problemstillinger. Lige nu er 17 kliniske retningslinjer på palliativ indsats under udarbejdelse.
– Vores arbejde handler om at omsætte forskning til anbefalinger på, hvordan man bedst muligt lindrer lidelsen hos patienter i den palliative
fase. Det muliggør behovet for at dygtiggøre os og kommer i sidste ende patienten til gode, siger Birgit Villadsen.

I henhold til ovenstående er vores vision fortsat at bidrage til udvikling af den lokale, regionale og nationale palliative indsats på specialiseret
niveau og basisniveau. Aktuelt vil vi i henhold til Sundhedsstyrelsens oplæg specielt have fokus på basisniveauet gennem udvikling og
implementering af forløbsprogram omkring den døende patient, etablering af palliative konferencer og mulighed for døgndækkende
rådgivning fra specialist til basisniveauet, slutter afdelingsledelsen ved Palliativ Medicinsk Afdeling af.

BOKS:
Palliation på basisniveau foregår i almen praksis, i kommunalt regi og på almene sygehusafdelinger. Indsatsen udføres af personale, som
varetager palliation som én af mange opgaver.

Palliation på specialistniveau foregår ved palliative teams, på palliative sengeafsnit på sygehuse og på hospices. Indsatsen udføres af
personale, som varetager palliation som deres kerneopgave.

Patologiafdelingen – hospitalets første laboratorieafdeling i egen villa

Af Ulla Thomsen og Henrik Permin
Kontaktperson:
Henrik Permin, overlæge
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
Henrik.Permin@regionh.dk
Patologiafdelingen eller Patologisk Institut, som afdelingen hed frem til 1996, blev taget i brug 1. november 1913 og ophørte efter fusion
med Rigshospitalets Patologiafdeling som selvstændig afdeling 31. december 2011. Afdelingen var sammen med Røntgenafdelingen i de
første mange år de eneste ”diagnostiske” afdelinger på hospitalet. Her udførtes patologi i ordets bredeste betydning, hvor man foretog
makroskopiske, såvel som mikroskopiske undersøgelser i forbindelse med obduktioner og operationer. Samtidig udførtes et stort antal
mikrobiologiske undersøgelser.
Huset
Patologiafdelingen har stadig til huse i den bygning, som i 1913 indrettedes til formålet i det fjerne nordøstlige hjørne af hospitalet (Fig. 1).
Dengang var det langt væk fra sygestuerne, idet man udlod at opføre de sidste 6 planlagte pavilloner - dog blev hospitalets underjordiske
gangsystem ført frem til bygningen. De afdøde skulle transporteres over jorden og køres ned ad ”slisken” til morguen (lighuset) (Fig. 2,3).
Huset er sammenbygget med kapellet, dog uden at der tidligere var direkte forbindelse. Først ved ombygningen af sektionsstuen i 2002 blev
der slået hul i muren.
Huset, som i dag ligger lidt skjult bag høje træer, bliver af nogle anset for at være et mystisk sted, som det kan være farligt at færdes i. Når
man træder op på trappetrinnene til den gamle hoveddør, omgives man på begge sider af æskulapslanger lukket inde i krukker (Fig.4). Oven
over døren svæver to menneskekranier og en engel åbner muren i et ovalt vindue for at sjælen kan komme fri. Derfor er der ikke noget at sige
til, at der er en forestilling om, at man vil møde mange døde, hvis man går ind ad døren. Hvis man tør gå indenfor, kommer man ind i en lille
foyer med to søjler, der hentyder til, at man nu er på vej ind i de lærdes videnskabelige verden, den store sektionsstue. Her var tidligere
terrazzogulve og meget højt til loftet. (Fig. 5,6). Det var på sektionsstuen, at man ved obduktion kunne finde ud af, hvad patienten havde
fejlet og stille den endelige diagnose.
Martin Nyrups egen beskrivelse af huset er ”Patologisk Institut, der er sammenbygget med Kapellet, er en Bygning i een Etage med Kælder.
I Stuen findes på den ene Side af Forstuen Værelse med Bad for Prosektor, og på den anden Side Garderobe med Bad for Assistenter.
Ligefor Forstuen findes Sektionsstuen med fire Sektionsborde. På begge Sider af Sektionsstuen findes de forskellige Laboratorier”.
Med baggrund i det efterhånden stærkt stigende prøvetal i starten af 1960’erne blev Patologisk Institut i 1965 udvidet med en ny 2-etages
tværfløj. (Fig. 7). Den nye fløj blev delvis gravet ned, således at taghøjden på den gamle og nye bygning harmonerer. Husets areal blev
udvidet til langt over det dobbelte. Underetagen i den nye bygning optoges af cytologiafdeling med overlægekontor, laboratorier samt
kontorer (Fig, 8,9). Derudover blev der etableret et øvelseslaboratorium til histolaborantuddannelsen, som startede i 1966. Der var også et
mørkekammer til fremstilling af mikrofotografier, skyllerum til oprensning af glasvarer til brug i laboratorierne og en personalespisestue. På
førstesalen blev indrettet lokaler til prøvemodtagelse, sekretariat, flere histologilaboratorier og lægekontorer. Konferencerummet, indrettet til
brug for demonstration af histologiske præparater i forbindelse med klinikerkonferencer, fremstår så godt som uændret i dag.
Laboratorierne er flere gange blevet renoveret, senest efter et påbud fra Arbejdstilsynet i 1990, hvor der etableredes nødvendige stinkskabe
og ventilation.
Prosektor
Tidligere blev chefer ved sektionsstuer betegnet prosektorer. Fra slutningen af 1950’erne forsvandt titlen for at blive erstattet med overlæge.
Charles Johansen blev dog frem til sin fratrædelse i 1980 stadig omtalt som ”Prosektor”. Det er svært at ændre praksis!
Den første prosektor i 1913 var Vilhelm Ellermann (1871-1924), der i 1914 også blev professor i retsmedicin ved Københavns Universitet.
Sammen med professor ved Landbohøjskolen, Oluf Bang (1881-1937), påviste han, at leukæmi hos høns har stor lighed med leukæmi hos
mennesker, og at hønseleukæmi skyldes et virus. Denne opdagelse vakte international opmærksomhed og fik stor betydning for
kræftforskningen. Ellermann blev i 1917 formand for Retslægerådet og tillige i 1920 medlem af Videnskabernes Selskab. Ellermanns liv fik
en tragisk ende, idet han ved brug af en ny barberkost med sibirisk bæverhår pådrog sig en miltbrandinfektion på kinden, hvilket medførte
hans død.

I Ellermanns tid bestod arbejdet overvejende af obduktioner og bakteriologiske undersøgelser, men der blev dog også udført et begrænset
antal diagnostiske histologiske undersøgelser (Fig. 11). I 1915 blev der foretaget 356 obduktioner overvejende fra de medicinske afdelinger.
Endvidere var der 620 histologiske undersøgelser og 1723 bakteriologiske undersøgelser, fortrinsvis fra den kirurgiske afdeling.
I prosektor Bjovulf Jensen Vimtrups (1890-1959) ansættelsesperiode fra 1929 til 59 skete der en øgning i det histologiske prøvemateriale,
som derefter blev det dominerende arbejdsområde på instituttet (Boks 1).
Chefen for Øresundshospitalets Patologisk Institut Charles Johansen (1910-84) (Fig. 7)
blev ved Vimtrups død overlæge ved Bispebjerg Hospitals Patologisk Institut. Efterfølgende nedlagde man afdelingen på Øresundshospitalet
og overførte samtidig i 1963 Cytologisk Centralinstitut til Bispebjerg Hospital. I hans periode øgedes antallet af eksfoliative cytologiske
undersøgelser voldsomt, blandt andet etablerede Københavns Kommune 1964 ”Folkeundersøgelse mod livmoderhalskræft”, hvor dengang
alle kvinder mellem 23 og 50 år blev tilbudt screeningsundersøgelse hvert 3. år. Dette bevirkede et øget antal af laboranter til at forestå disse
undersøgelser.
Hvor afdelingen tidligere kun havde én overlæge, blev der med ansættelsen af Erik Bredahl (1918-85) i 1964 nu to. Han forestod den
cytologiske del af arbejdet. I 1975 var han leder af WHO’s Danida kursus i gynækologisk cytologi, og der blev i den anledning afholdt
internationale kurser i cervixcytologi i afdelingen. Desuden var han særdeles aktiv i etableringen af histolaborantuddannelsen fra 1966 som
var en 3-årig praktisk/teoretisk uddannelse. Af de underviste fag var specielt histokemi og patologisk anatomi. I 1980 blev uddannelsen
udvidet til også at omfatte faget klinisk cytologi og fik i daglig tale betegnelsen Histo/cytolaborant. I 1999 ændrede Undervisningsministeriet
den officielle stillingsbetegnelse fra hospitalslaborant til bioanalytiker. Senere er uddannelsen på lige fod med de øvrige mellemlange
videregående uddannelser lagt ind på Professionshøjskolerne og i dag er den officieller titel "Professions-bachelor i biomedicinsk
laboratorieanalyse".
Sektionsstuen
Den oprindelige sektionsstue, hvor der kunne foretages op til 8 obduktioner samtidig (Fig. 5), optog tidligere det største rum i den
oprindelige bygning fra 1913. Ved husets udvidelse i 1965 inddrog man nogle af de gamle laboratorier og indrettede et rum specielt til
bakteriologiske obduktioner og et andet til studenterundervisning. Efterhånden som sektionsønsket blev mindre og der samtidig opstod
trængsel i laboratorierne, blev en hel del m2 af sektionsstuen inddraget igen til laboratorier. Sektionsstue med de meget høje vinduer, som
giver godt dagslys, blev renoveret i 1965 og igen i 2002 (Fig. 6), hvor der blev mulighed for organdemonstration uden at betræde selve
rummet.
Afdelingen har haft talrige henvendelser vedrørende brug af sektionsstuen til film- og tv-optagelser. Så vidt det har været muligt at indpasse
disse i det daglige arbejde, har afdelingen stillet sig til rådighed. Sektionsstuen er bl.a. blevet anvendt til Ole Bornedals ”Kærlighed på film”
(2007), den Emmy-belønnede dramaserie fra Danmarks Radio ”Rejseholdet” 2000– 2003, samt enkelte afsnit af ”Forbrydelsen II”.
Kapelfunktionen var tidligere en del af Patologiafdelingen, men overgik i 1997 til portørkorpset. På grund af det dalende obduktionstal var
der ikke længere behov for en stab af laboratoriebetjente og portører. Herefter har afdelingen købt portørbistand til det praktiske
obduktionsarbejde og mindre opgaver i laboratoriet. Kapellet har ansvar for hospitalets morgue, udfærdigelse af papirer, samarbejde med
bedemænd i forbindelse med udleveringer og bisættelser fra kapellet.
Kunder/undersøgelsesmateriale/specialer
Patologiafdelingen har altid været afhængig af sit ”kundeunderlag”. Mængden og arten af hospitalets overvejende kirurgiske specialer og
dermatologi m.m. afspejler sig tydeligt i afdelingens produktionstal.
Fra starten i 1913 blev næsten alle dødsfald på hospitalet obduceret med henblik at fastslå dødsårsagen. Denne var ikke altid i
overensstemmelse med de kliniske diagnoser. Det var en vigtig læringsfunktion, at man fik klarhed over den afdødes sygdom og den
eventuelle dødsårsag. Med udviklingen af billeddiagnostiske muligheder og ændret lovgivning på området er antallet af obduktioner faldet
stærkt. I 2011 blev der på Bispebjerg kun foretaget 91 obduktioner mod over 2000, da antallet i midten af 1960’erne var på sit højeste
(Fig.10).
I 1914 blev der udført 505 vævsundersøgelser mod ca. 28.000 i 2011. Såvel mængden af undersøgelser som antallet af specialundersøgelser
er således steget markant. De kliniske specialer har siden 1913 undergået en stor udvikling, som har medført ændrede behov for samarbejde
med patologien. Mikroskopisk diagnostik har stor konsekvens for valg af patientbehandling, og er i dag ved kræftsygdomme afgørende for
efterbehandling.
I starten bestod prøvematerialet overvejende af organer eller dele heraf, fjernet ved operation. Sammensætningen af materialet har siden
undergået en del forandringer, som afspejler de ændringer, der har været på hospitalet. Med etableringen af Patologiafdelingen på Hvidovre
Hospital i 1975, H:S og i 2007 oprettelsen af Region Hovedstaden er der foretaget ændringer i placeringen af mange af de kliniske specialer.

Neurokirurgi, mamma- og lungekirurgi er flyttet, og i dag er Mavetarmkirurgisk Afdeling K en af de store leverandører mht.
operationsmateriale.
I 1996 fusionerede afdelingen med Patologiafdelingen på Frederiksberg Hospital, og indgik aftale med Bornholms Regionskommune.
Derefter har afdelingen varetaget al patologiservice for Bornholms Hospital, praksissektor samt administration af Bornholms
”Folkeundersøgelse mod livmoderhalskræft”. Afdelingen betjente i forvejen H:S dermatologiske afdeling, og i 1996 overførtes alt materiale
fra praktiserende dermatologer for borgerne i H:S til afdelingen. I 2010 nedlagdes Herlev Hospitals patologiafsnit på Gentofte, og BBH
overtog lungepatologien.
Udviklingen og muligheden for invasiv biopsitagning ved hjælp af for eksempel cysto-, bronko- og laparoskoper i kombination med
ultralydsundersøgelser har medført en stigning i antallet af diagnostiske biopsier i forbindelse med udredning af sygdomsårsag. Fra omkring
1940 opdyrkedes den eksfoliative cytologi, hvor man mikroskopisk undersøger legemsvæsker primært for indhold af forandrede celler
(Fig.10).
I løbet af 1980’erne udvikledes finnålsdiagnostikken. Her udhentes til undersøgelse med en tynd kanyle celler fra forandringer set på f.eks.
ultralydsbilleder. På Bispebjerg er metoden i dag meget benyttet til undersøgelser i forbindelse med udredning af lungecancer.
Patologisk Institut udførte frem til 1963 alle mikrobiologiske undersøgelser ved mikroskopi og dyrkning. Ved mistanke om tuberkulose
udførtes tillige indpodning på marsvin. I Lersøparkhuset fra 1963 indrettedes Klinisk mikrobiologisk Afdeling, som tog sig af alle akutte
mikrobiologiske undersøgelser, hvorimod tuberkulosediagnostikken fremover blev udført på Statens Serum Institut.
Patologiafdelingen har i dag 4 store arbejdsområder: hudpatologi for Bispebjerg og dermatologisk speciallægepraksis for en stor del af
Region Hovedstaden, mavetarmpatologi for Bispebjerg, lungepatologi i forbindelse med udredning af lungecancer i regionen samt urologi
for Frederiksberg Hospital. Antallet af obduktioner er som sagt faldet stærkt og udgør i dag kun en meget lille del af afdelingens prøveantal.
Udvikling/automatisering
Patologi har altid været håndarbejde både med hensyn til laboratorie- såvel som mikroskopiarbejdet. Laboratoriets fremstilling af mikrotynde vævssnit er tidskrævende og foregår stadig i hånden som på Ellermanns tid.
Der er i tidens løb sket en vis automatisering, særligt i laboratoriet. Den eneste helt automatiserede laboratorieprocedure er i dag
vævspræparering. Til rutinefarvning og klargøring af præparater er efterhånden indført farvemaskiner og dækglasmaskiner.
Immunologiske farvemetoder blev indført i 1986, og som metoderne udvikledes og mængden af antistoffer øgedes, er der sket en kraftig
stigning i antallet af farvninger (Fig. 10).
I starten udførtes farvningerne i hånden, men i 1996 anskaffedes den første farvemaskine til immunologi. Maskinparken er siden udvidet og
optimeret, således at afdelingen i dag råder over et veludstyret immunologilaboratorium. I 2011 er der udført over 13.000
immunhistokemiske farvninger, og de er i dag en vigtig del af det diagnostiske arbejde, især inden for kræftdiagnostik.
En stor del af sekretærernes massive og tidskrævende skrivearbejde er blevet afløst af elektronisk talegenkendelse indført efteråret 2011.
Arkiv
Patologiafdelinger er kendt for at gemme alt, hvilket også gør sig også gældende her. Afdelingens læger har ofte behov for at finde gamle
prøver frem for at sammenligne med aktuelle patientprøver. Alle gamle patientprotokoller frem til edb-alderen er bevarede. Paraffinindstøbt
væv findes tilbage til 1960’erne, og det er muligt at applicere nye undersøgelsesteknikker på dette. Væv i paraffinblokke er i videnskabelig
sammenhæng af stor betydning, da det er muligt at samle et stort materiale af samme type og udføre undersøgelser med nye teknikker.
Gamle protokoller med patientdata, undersøgelsesmaterialer og mikroskopi-beskrivelser fra 1915 til1984 er bevarede i afdelingen (Fig. 11).
Fra 1985 er patientdata konverterede til Patologisystemet, og herefter findes alt materiale elektronisk.
Fremtiden
I 2012 ophørte afdelingen som selvstændig afdeling efter fusion med Rigshospitalets Patologiafdeling, men med forbliven på Bispebjergmatriklen. I forbindelse med det Nye Bispebjerg Hospital er det muligt, at fløjen fra 1965 rives ned for at give plads til nye adgangsveje til
hospitalet, og patologien forventes at flytte fra matriklen i løbet af en årrække.
kor til øvning og 2 gange om året til deres koncertfremførelse.
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Illustrationer:
Fig. 10
Da der har været forskellige måder at opgøre produktionstallene på gennem tiderne, må ovenstående tal ses som udviklingstendenser.
Cytologirekvisitioner viser en kraftig stigning i slutningen af 60’erne med indførelsen af ”Folkeundersøgelsen mod livmoderhalskræft”, for
derefter at falde med oprettelsen af Hvidovreafdelingen i 1975.
Etableringen af H:S betyder fald i antal cytologi- og histologiundersøgelser.
Antallet af histologiske rekvisitioner er steget siden 1993 blandt andet pga. betjening af praktiserende dermatologiske speciallæger.
Antal af obduktioner steg jævnt frem til 1960’erne med over 2000, for derefter at falde pga. ændret klinisk behov og ændret lovgivning. Fra
2005 skal der gives tilladelse til obduktion. I 2011 blev der udført 91 obduktioner.

Tekst til illustrationer
Fig. 1. Det oprindelige Patologiske Institut. Foto 1916.
Fig. 2. Fronten af Patologisk Institut med slisken ned til kælderen, hvor de afdøde blev kørt ned. Til højre anes kapellet. Foto 2011.
Fig. 3. Det oprindelige Morgue (ligrum) med ”skuffer”. I dag er der ingen skuffer, men blot et stort afkølet rum. Foto 1915.
Fig. 4. Indgangen til Patologiafdelingen med åbningen over døren, hvor sjælen kan komme ud fra legemet, på hver side et kranium og
trappen med bislagssten med motiv af æskulapstaven.
Fig. 5. Den oprindelige sektionsstue med 4 borde. Hvis man tæller antallet af vandhaner kan man se, at der var plads til to på hvert bord. De
store vinduer mod nord skulle sørge for, at der kom lys ind, idet den elektriske belysning nok ikke har været særlig effektiv. Foto 1915.
Fig. 6. Den nuværende sektionsstue og det samme rum som Fig. 5. Moderniseret og nu med 3 borde. Af hensyn til akustikken er loftet blevet
sænket ved renoveringen i 2002. Foto 2012.
Fig. 7. Rejsegildet for den nye patologifløj. I forgrunden ses prosektor Charles Johansen, og i baggrunden hospitalsborgmester Edel Saunte
med taske på vej op ad stigen for at bese byggeriet. Foto 1964.
Fig. 8. Laboratoriet for skæring og farvning af histologiske præparater i den nye afdeling af Patologisk Institut. Foto 1965
Fig. 9. Immunolog-laboratoriet med stinkskabe. Foto 2012
Fig. 11. En side af protokollen ”Bispebjerg Hospitals Patologiske Institut Histologiske Undersøgelser” fra 1915, med indskrevne mikroskopibeskrivelser og diagnoser. Siden viser nogle af de hyppige sygdomme på daværende tidspunkt: cancer, tuberkulose og væv efter abort, idet
der på daværende tidspunkt blev udført overraskende mange aborter.
Boks 1 ”Prosektor Vimtrup var en dybt engageret overlæge og en ivrig piberyger. En dag blev han kaldt til sektionsstuen til et problem. Han
lagde sin pibe fra sig på sektionsbordet og fordybede sig i liget. En del organstumper stoppede for afløbet, og pludselig så man prosektorens
pibe komme sejlende i afløbet hen imod ham. Han fiskede den op, slog vandet af med en hurtig håndbevægelse, stak den i munden og gik
videre til næste opgave". (Fortalt af tidligere overlæge, dr. med. Erik Martin Jensen).

Psykiatrisk Afdeling E

Af Morten Birket-Scmidt, overlæge
Psykiatrisk Center København, Bispebjerg
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I 1930erne var det evident at der var for få psykiatriske sengepladser i København. Der var ofte overbelægning på Kommunehospitalets
psykiatriske afdeling, og man havde kun få pladser til rådighed på Rigshospitalets Psykiatriske afdeling O. Det blev derfor besluttet, at åbne
en ny psykiatrisk afdeling på Bispebjerg Hospital. Den nye psykiatriske afdeling E blev åbnet den 25. juli 1938, og placeret i en nybygget
bygning i udkanten af hospitalets område, helt op mod Tuborgvej. Afdelingen blev indrettet efter samme principper som 6. afdeling på
Kommunehospitalet med en etage for kvinder og en for mænd, og på grund af den relativt store afstand til hospitalets skadestue og måske af
hensyn til patienterne, fik afdelingen sin egen modtagelse i stueetagen på den nye bygning.
Der var flere parter, både administrative og faglige, der havde medvirket til planlægningen af den nye psykiatriske afdeling, og som den
første administrende overlæge valgte man Carl Clemmesen, som allerede tidligt havde vist interesse og evner inden for planlægning og
administration i sundhedsvæsnet. Han var formand for den første bestyrelse for Den sociale Skole (1936-48) og var i starten en del af den
daglige ledelse. Han gennemførte også som formand for Lægeforeningen erhvervelsen af Domus Medica (Det Plessenske Palæ), som
erstatning for Lægeforeningens hidtidige domicil, der var blevet ødelagt under krigen. Clemmesen fungerede som administrerende overlæge
for Psykiatrisk afdeling E indtil sin død i 1966, hvorefter A. Myschetzky, der var ansat på afdelingen og havde haft et både praktisk og
forskningsmæssigt samarbejdet med Clemmesen, blev hans efterfølger som administrerende overlæge for afdelingen.
Under 2. verdenskrig var Bispebjerg Hospital aktiv i de danske jøders flugt til Sverige. Under tyskernes razzia mod jøderne i oktober 1943
blev mange blev indlagt på Bispebjerg Hospital under fingerede navne og diagnoser, og oversygeplejersken på psykiatrisk afdeling
organiserede bespisning, overnatning og transport til Øresund for mange af de jøder, der flygtede til Sverige.
Efter krigen var der tiltagende behov for behandling og indlæggelse af mindreårige. I 1947 samledes børn med indlæggelseskrævende
psykiske lidelser i en midlertidig barak, og i 1954 oprettedes med Clemmesens støtte den første selvstændige børnepsykiatrisk afdeling i
landet i den tidligere institution Welanderhjemmet. Børn der havde brug for indlæggelse på psykiatrisk afdeling var tidligere blevet indlagt
på afdeling E, men fremover var der en børnepsykiatrisk afdeling til rådighed over ledelse af overlæge Gudrun Brun., der var yderst aktiv i
opbygningen af afdelingen.
I efterkrigsårene blev opmærksomheden i psykiatrien også rettet mod barbiturat-forgiftningerne. I 1940’erne var der markant stigning i
antallet af indlagte med selvpåført forgiftning, især med barbiturater. Hidtil var forgiftede patienter blevet behandlet på de psykiatriske
afdelinger i Københavnsområdet, og dødeligheden var høj, omkring 25 %.
Efter nogen modstand fra såvel direktoratet som fra de Københavnske hospitaler, lykkedes det Carl Clemmesen sammen med Aage
Kirkegaard at få oprettet en centraliseret behandling af forgiftningstilfælde og i 1949 åbnedes en forgiftningscentral, idet der indrettedes fire
stuer med i alt 9 senge på det lukkede mandsafsnit på psykiatrisk afdeling E. Der blev skaffet ilt og sug og stuerne kunne om nødvendigt
rumme respiratorer, der på daværende tidspunkt var ganske store. Barbituratforgiftning udgjorde i 1950-1951 75 % af alle indlæggelser med
forgiftning. Efter afregistreringen af barbiturater som sovemiddel, var andelen af barbituratforgiftninger i 1971 55 %, og forgiftning med
psykofarmaka blev mere almindelig.
Med tiden blev mulighederne for intensiv behandling større, der oprettedes en intensiv afdeling på Bispebjerg Hospital, og i 1971
overflyttedes Fogiftningscentralen til afdeling S i medicinsk regi. Selv om selvpåførte forgiftninger blev indlagt på afdeling S, forblev dog
fortsat administrativt indlagt på afdeling E. Det medicinske ansvar blev varetaget af Karsten Jensen, der senere blev overlæge for
Forgiftningscentralen.

Overlæge Andrej Myschetzky var chef for psykiatrisk afdeling E indtil han gik på pension i 1986. Om aftenen kunne han uanmeldt komme i
den psykiatriske modtagelse. Modtagelsen var placeret langt fra hospitalets skadestue, og den daglige ledelse blev varetaget af modtagelsens
afdelingssygeplejerske. I modsætning til flere andre psykiatriske afdelinger i området modtog man alkoholmisbrugere til afrusning, selv om
de var berusede, og alle patienter, der ønskede behandling for alkoholmisbrug, blev vurderet af vagthavende læge. I 1970erne fik lægen dog
ikke lov til at tale med patienter i modtagelsen før de var præsentable, for kroniske, velkendte alkoholmisbrugere blev sendt i karbad i et af
modtagelsens baderum, og først derefter blev de præsenteret for den vagthavende læge, duftende af fyrrenåle og iklædt en af afdelingens
badekåber. Ved åbenbare abstinenssymptomer, så som voldsom tremor og sved, kunne behandlingen i form af en injektion af benzodiazepin
dog ske, mens patienten stadig sad i badet.
I slutningen af 1970’erne var man stadig tilbageholdende med at give patienter psykosediagnoser. Skizofreni kaldte man først en psykose
efter flere, såkaldte reaktive psykotiske episoder, og tilsvarende havde man inddelt afsnittene på afdelingen i mands- og kvindeafsnit, selv
om denne inddeling var på retur. Manglede der pladser blev begge køn indlagt på samme afsnit. Dette kunne dog give problemer, hvis der
blandt de indlagte var maniske patienter, der var seksuelt opstemte.
Efter A. Myschetzky, eller My, som han i daglig tale kaldtes på afdelingen, blev pensioneret, tiltrådte Ralf Hemmingsen i 1986 som
administrerende overlæge for den psykiatriske afdeling. På daværende tidspunkt var psykiatrien generelt gammeldags organiseret behandlingen næsten udelukkende centreret omkring sengebehandling i de efterhånden noget nedslidte bygninger - og efterfølgende
ambulant kontakt foregik i nogle ligeså forfaldne lægekontorer.
I 1987 vedtog Københavns Borgerrepræsentationen “Plan for Psykiatrien år 1988-2000". Planen indebar en gradvis indførelse af ambulant
psykiatri i form af i alt 12 distriktspsykiatriske centre i Københavnsområdet, åbning af psykiatrisk afdeling ved Hvidovre Hospital og
opdeling af Skt. Hans Hospital i fem specialaf¬snit. Der blev indbygget en evaluering af indførelsen af de første to Distriktspsykiatri¬ske
Centre ved at sammenligne udviklingen i de to første centres optageområder med udviklingen i udvalgte kontrolområder.
Efterbehandling og videre ambulant behandling kunne nu foregå ambulant, og permanent anbringelse af psykiatriske patienter kunne
afskaffes.
Ralf Hemmingsen var aktiv på en række fronter. Den psykiatriske afdeling var præget af overbelægning, og der lykkedes Hemmingsen at få
udvidet afdelingen ved ombygning af en af de to boligblokke med fire etager, der var blev bygget som sygeplejeelevboliger på Bispebjerg
Hospital Sygeplejeskole. De fire etager blev indrettet til sengeafsnit og den øverste etage til konferencelokale og kontorer. Under
ombygningen fandtes grundlæggende bygningsfejl, der så måtte rettes, og i stueetagen blev der fundet plads til at indrette faciliteter til
fysioterapi og ergoterapi. Efter Bispebjerg Hospitals sygeplejeskole blev lukket indrettedes den psykiatriske modtagelse i stueetagen i den
anden 4 etages bygning, idet pladsforholdene og faciliteterne i den gamle psykiatribygning var for trange. I den gamle psykiatriske
modtagelse blev der plads til at huse liaisonpsykiatrien.
Ralf Hemmingsen var ligeledes med til i 1987 at oprette et daghospital, der senere blev til Psykoterapeutisk Klinik, organisere
gerontopsykiatrien, åbne liaisonpsykiatrisk enhed og intensivere forskningen. Ralf Hemmingsen forlod afdeling E, da han i 2002 blev dekan
ved og i 2005 rektor for Københavns Universitet, mens Pia Rubin blev hans efterfølger på afdeling E.
I januar 2007 blev Strukturreformen implementeret. H:S blev nedlagt og lagt ind under Region Hovedstaden. For psykiatriens vedkommende
betød det et stort skift, idet de psykiatriske afdelinger i København organisatorisk blev flyttet ud af de somatiske hospitaler og ind under det
nye psykiatriske hospital: Region Hovedstadens Psykiatri, der samlede al psykiatri i regionen, samt nogle socialpsykiatriske bosteder.
Afd. E blev nu til Psykiatrisk Center Bispebjerg med en selvstændig administration som en del af Region Hovedstadens Psykiatri. April 2008
blev centerledelsen etableret med Anne Lindhardt i en konstitution som centerchef og med Pia Rubin og Niels Aagaard Nielsen som hhv.
klinikchef og udviklingschef. Psykiatrisk afdeling E var gennem årene vokset sig meget stor og facetteret. Den dækkede et stort
optageområde i den socialt mest belastede del af København. Foruden lukkede og åbne sengeafsnit havde afdelingen været pioner for

udbygningen af den ambulante psykiatri. Det gjaldt såvel for distriktspsykiatrien som for opsøgende psykiatriteam og OPUS der var et
særligt tilbud til unge med debuterende psykoselidelsen. Den psykiatriske skadestue var blevet den største i regionen, og den
psykoterapeutiske klinik var ligeledes vokset.
Denne kompleksitet gjorde at direktionen i region hovedstadens psykiatri iværksatte et stort omstillingsprojekt der involverede alle ansatte.
Resultatet blev at der blev etableret 3 afdelinger i stedet for en, og samtidig blev patientforløbene omlagt. Den nyoprettede akutafdeling blev
indgangsport for alle patienter, der kunne være indlagt her op til syv døgn før de blev enten udskrevet eller viderevisiteret til en af de to
bydelsafdelinger for hhv. optageområdet Bispebjerg Brønshøj/Husum ( afd. B) eller Ydre og Indre Nørrebro (afd. N).
Knap var omstillingen tilendebragt før det blev besluttet at Psykiatrisk Center Bispebjerg og Psykiatrisk Centrer Rigshospitalet skulle
fusionere. Dette fandt sted i januar 2010 og Psykiatrisk Center København var en realitet, med fire afdelinger, idet afd. O på Rigshospitalet
blev den tredje bydelsafdeling med en blanding af almenpsykiatriske funktioner dækkende optageområdet Østerbro samt Indre By. Anne
Lindhardt blev centerchef for Psykiatrisk center København.
Noget af baggrunden for fusionen var, at planerne for Nyt Bispebjerg og Ny psykiatri var ved at tage fart, og at den Nye psykiatri skulle
rumme såvel det tidligere psykiatriske afdelinger på Bispebjerg som Rigshospitalet. Det betyder at samarbejdet mellem PCK og Bispebjerg
hospital i de kommende år vil blive yderligere intensiveret i den spændende proces at være med til at udvikle matriklen. Centerets
bygningsmasse på Bispebjerg hospital udgøres i dag af bygningerne 13, 14, 52 samt stueetagen i bygning 51. Den Nye Psykiatri kommer til
at ligge med alle sengeafsnit samlet på den Nordøstlige del af matriklen. Her vil afd. O på Rigshospitalet ligeledes skulle huses.
Psykiatrisk forskning
Inden Andrej Myschetzky blev Clemmesens efterfølger havde han i sin forskning vist omfanget af barbituratmisbruget efter 2. verdenskrig.
Forskningen på afdeling E var dog ikke systematisk, og da Ralf Hemmingsen i 1986 tiltrådte som administrerende overlæge efter
Myschetzky på Bispebjerg Hospitals psykiatriske afdeling var der ingen fuldtidsansatte forskere. Det lykkedes dog snart at etablere to
kliniske assistentstillinger. Siden da er forskningen vokset næsten eksponentielt på den daværende psykiatriske afdeling E, senere psykiatrisk
Center Bispebjerg og det nuværende psykiatrisk Center København.
Ralf Hemmingsen blev udnævnt til lærestolsprofessor i 1996 og var forskningsansvarlig frem til 2002 hvor han forlod afdelingen for at blive
dekan på det sundhedsvidenskabelige fakultet og senere rektor for Københavns Universitet. Merete Nordentoft overtog posten som
forskningsansvarlig og tiltrådte i 2007 lærestolsprofessoratet. I 2006 tiltrådte Birte Glenthøj et professorat på Psykiatrisk Center Glostrup og
hele den neurobiologiske forskningsgruppe rejste med hende. Lektor Morten Birket-Smith blev ansat i forskningsenheden og blev leder af
den liaisonpsykiatriske forskning. Han iværksatte og ledede det store Decard-projekt som undersøgte mulighederne for forebyggelse af
depression ved hjertesygdom. I tidligere trials havde man udviklet psykoterapeutisk behandling af patienter med hypokondri, vurderet
effekten heraf samt opgjort somatoforme patienters forbrug af sundhedsydelser over en årrække.
Merete Nordentoft iværksatte en lang række projekter, fortrinsvist kliniske trials. Mest kendt er OPUS projektet, som i et stort randomiseret
trial undersøgte mulighederne for forstærket og specialiseret intervention ved debuterende psykose. Der inkluderedes næsten 600 patienter,
som er fulgt op med gentagne opfølgningsinterviews frem til ti år efter inklusion. OPUS har foreløbigt resulteret i ni PhD-afhandlinger og
yderligere to er under udarbejdelse. I et nyt trial: OPUS II undersøges om der er positive effekter af at fastholde OPUS behandlingen i fem år
frem for i to år. Capopus er et andet trial, som undersøgte effekten af specialiseret behandling for comorbidt cannabismisbrug hos patienter
med psykose. Neurocom-trial fokuserede på mulighederne for træning af kognitive funktioner hos patienter med debuterende psykose, AIDtrial på muligheden for at reducere risiko for gentagne selvmordshandlinger hos patienter med selvmordsforsøg, og to trials (DEMO I og
DEMO II) undersøgte mulighederne for at opnå antidepressive effekter af fysik træning. I et quasi-eksperimentelt design undersøgtes
effekten af indførelse af opsøgende psykiatriteam. I samarbejde med Birte Glenthøjs gruppe i Glostrup opbyggedes neurobiologisk forskning
for patienter som opfylder kriterier for risiko for udvikling af psykose. Herudover har enheden haft en omfattende epidemiologisk forskning i
forskellige udsatte gruppers risiko for selvmord og død af andre årsager. I dette arbejde har man udnyttet de unikke danske registre til at

påvise overdødelighed blandt hjemløse, blandt forskellige grupper af psykisk syge og blandt personer som tidligere har forsøgt selvmord.
Enheden har udgivet en lang række afhandlinger og er sammen med forskningsenheden på Psykiatrisk Center Københavns enhed på
Rigshospitalet de mest produktive forskningsenheder i Region Hovedstadens Psykiatri.
Gerontopsykiatri
Psykiske sygdomme hos ældre, både kroniske og nyopståede bl.a. organiske psykoser frembyder særlige behandlings- og plejemæssige
problemer. Der er ofte tale om stor kompleksitet med comorbiditet, polyfarmaci og sociale og juridiske komplikationer. I København blev
behandlingen af psykisk syge ældre frem til slutningen af 1960èrne varetaget af almenpsykiatrien, således at den akutte behandling foregik
på de psykiatriske afdelinger i København hvorefter patienterne oftest blev overflyttet til Sankt Hans Hospital i Roskilde. I løbet of 1970erne byggede Københavns Kommunes Hospitalsvæsen flere plejehospitaler f.eks. Ringbo i Bagsværd, Hedelund i Greve og Sundbygård på
Amager, hvor behandlingen og plejen af ældre med især demenssygdomme blev varetaget. I 1987 overgik disse plejehospitaler til
sundhedsforvaltningens regi og blev såkaldt særlige plejehjem.
Der var imidlertid fortsat behov for hospitals- og døgnbehandling af ældre patienter, som led af f.eks. depression eller psykose. Da der i
Bispebjerg Hospitals bydele var mange ældre borgere, samlede man behandlingen på et afsnit, som siden udvikledes til et egentligt
gerontopsykiatrisk specialafsnit. I 1992 flyttede afsnittet ind i et af de første nyrenoverede afsnit i E- bygningen.
Afsnittet havde oprindelig 18 senge heraf flere tresengsstuer. Udviklingen er heldigvis gået i retning af færre senge, hvilket har været muligt
blandt andet på grund af muligheden for forambulant og ambulant behandling, samt Københavns Kommunes indsats over for
plejehjemsgodkendte færdigbehandlede patienter. I 2010 blev det besluttet at ombygge afsnittet til enestuer.
Den ambulante behandling og deldøgnsbehandlingen blev varetaget af Gerontopsykiatriske daghospitaler og ambulatorier. I 1990-erne blev
Daghospital og Ambulatorium Øresundshospitalet flyttet til Bispebjerg Hospital psykiatrisk afdeling E, placeret på Møntmestervej sammen
med distriktspsykiatrien. Sammen med døgnafsnittet E1 på Bispebjerg Hospital udgjorde det det gerontopsykiatriske område med fælles
ledelse. I de følgende år udvikledes funktionen med bl.a. et tæt samarbejde med geriatrien. Demensudredningen blev implementeret i det
daværende HS med oprettelsen af Rigshospitalets Hukommelsesklinik, og der udvikledes et samarbejde omkring de borgere, der i havde
brug for psykiatrisk behandling og udredning.
I 2004 blev Daghospital og Ambulatorium lukket, og der blev i stedet oprettet et udgående ældrepsykiatrisk ambulant team, bestående af
speciallæge og 2 erfarne sygeplejersker. Udviklingen er således gået fra en institutionsbaseret behandling for de færreste til en differentieret
udredning og behandlingsindsats på mindst indgribende niveau. Der er dog fortsat behov for døgnbehandling i specialafsnit for de meget
svært syge patienter og den ældrepsykiatriske enhed varetager nu undersøgelse og behandling af de sværest syge ældre borgere i alle
centerets bydele. Psykiatrisk Center København har siden 2010 haft regionsfunktionen ”Komplicerede psykiatriske tilstande hos ældre”.
Liaisonpsykiatri
Liaisonpsykiatrisk Enhed på Bispebjerg Hospital blev oprettet i 2001 efter overlæge Morten Birket-Smith, der skrev disputats om emnet var
blevet ansat på afdelingen. Liaisonpsykiatrisk Enhed skulle varetage udredning og behandling af patienter med uforklarede somatiske
symptomer og funktionelle syndromer samt forestå tilsyn på somatiske afdelinger af psykiske komplikationer blandt patienter indlagt med
somatisk sygdom. Liaisonpsykiatrisk forskning havde vist, at behandling af psykiske lidelser blandt somatiske patienter bedrer prognosen,
også for den somatiske lidelse. Det er ligeledes vist, at somatoforme tilstande, trods antagelser om det modsatte, kan behandles, og at
patienterne derigennem kunne opnå øget livskvalitet, bedre funktion og normaliseret ydelsesforbrug i social- og sundhedsvæsen.
Liaisonpsykiatrisk Enhed, der nu kaldes Liaisonpsykiatrisk Klinik har regionsfunktion og behandler patienter henvist fra alle sektorer af
sundhedsvæsnet. Klinikken har desuden planlagt og gennemført flere større forskningsprojekter. I samarbejde med endokrinologisk afdeling

gennemførtes et projekt, hvor unge med diabetes type I modtog kognitiv-adfærdsterapi. Patienterne var glade for behandlingen, der dog ikke
havde indflydelse på deres diabetes.
I samarbejde med engelske forskere gennemførtes Kathy-projektet, hvor patienter med sygdomsangst modtog kognitiv-adfærdterapi, hvilket
viste sig at være en mere effektiv behandling end psykodynamisk terapi. Ydermere har klinikken gennemført et større forskningsprojekt,
Decard, hvor 240 hjertepatienter gennem 12 måneder modtog antidepressiva eller placebo til forebyggelse af depression, som har vist sig at
øge risikoen for fornyet hjertesygdom. Den forebyggende behandling viste sig at være signifikant bedre end placebo. Senest har klinikken
gennemført et projekt, hvor forbruget af sundhedsydelser og tildelingen af førtidspension blev opgjort. Liaisonpsykiatrisk Klinik har
regionsfunktion.
Da Liaisonpsykiatrisk enhed blev oprettet i 2001 var der i enheden ansat en sygeplejerske, der gav klinisk sygeplejevejledning på tre
somatiske afdelinger. I dag er der tilknyttet 2 sygeplejersker og der kan bestilles tilsyn af liaisonsygeplejerske på alle somatiske afdelinger.
Vejledningen er med til at sikre den rette pleje og behandling af patienter med alvorlig eller kronisk somatisk sygdom med psykiske
komplikationer. Dette var en hel ny funktion på Bispebjerg Hospital.
I en undersøgelse foretaget af liaisonpsykiatrisk enhed viste det sig, at 30 % af de indlagte patienter på et kardiologisk afsnit havde psykiske
komplikation. Dette satte yderligere gang i et tæt samarbejde mellem enheden og hjerterehabilitering og andre ambulatorier (neurologisk-,
lunge-, og diabetes-ambulatorium). Samarbejdet udviklede sig til også at tilbyde sygeplejevejledning og undervisning til ambulatorierne.
Læge, sygeplejerske, diætister eller fysioterapeut kunne henvise patient til den psykiatriske sygeplejerske, hvis de oplevede at psykiske
reaktioner komplicerede den somatiske behandling. Klinikken har nu et sygeplejeambulatorie, hvor der forsat gives kortvarige terapeutiske
forløb til belastnings tilstande, lettere angst tilstande og depressioner og laves vurdering af om patienten har behov for andre tiltag.
Psykoterapeutisk Klinik
I december 1987 vedtog Københavns Borgerrepræsentation en psykiatriplan for 1988-2000. Planen indebar etablering af et almenpsykiatrisk
daghospital tilknyttet Bispebjerg Hospitals psykiatriske afdeling. I juli 1989 bevilligedes de første stillinger, og den officielle indvielse fandt
sted i oktober 1989. Daghospitalet blev placeret i nyindrettede lokaler i tagetagen af den daværende afd. E. I borgmester Jørgen Frederiksens
oplæg til Borgerrepræsentationen hedder det bl.a. om det nye daghospital: ”Det forudsættes, at daghospitalet vil kunne modtage 25 ptt. hver
dag, og det skønnes at ville kunne modtage 200-300 ptt. pr. år”. Der står videre i oplægget at daghospitalet skulle kunne varetage en række
forskellige behandlingsfunktioner: for nogle patienter ville daghospitalet være et alternativ til døgnindlæggelse; for andre skulle det kunne
lette overgangen fra indlæggelse til en udskrivningssituation; endelig skulle daghospitalet i et vist omfang varetage den behandling af
københavnere, som indtil da havde været henvist til KAS Stolpegård. Til opgaven skulle oprettes brutto ca. 18 stillinger.
Afdeling E12, som afdelingen kom til at hedde, blev organiseret sådan at den varetog en almenpsykiatrisk funktion samt et ambulant
psykoterapeutisk tilbud, først og fremmest patienter med psykiske kriser, depressioner eller svære neuroser, som det hed i datidens
terminologi.
Afd. E12 modtog patienter fra og samarbejdede med afd. E’s modtagelse og forskellige sengeafsnit, praktiserende læger og praktiserende
speciallæger. Afdelingen blev struktureret i 4 enheder med forskellige behandlingstilbud, herunder behandling af sorg/krisereaktioner; følger
efter seksuelt misbrug i barndommen; blandet angst/depression og neuroser. 1/4 af patienterne modtog udelukkende ambulant behandling,
mens de resterende 3/4 fik dagpatienttilbud.
Afd. E12 fortsatte med uforandret bemanding og struktur i en 10-årig periode frem til år 2000, hvor psykiatrisk afdeling Es
alkoholambulatoriet blev nedlagt, og 3 af alkoholambulatoriets medarbejdere blev overflyttet til afdeling E12. I 2002 blev den selvstændige
enhed for Selvmordsforebyggelse nedlagt og en af psykologerne herfra blev overført til Afdeling E 12, som samtidig påtog sig den
selvmordsforebyggende opgave.

I perioden 2008 – 2010 blev der foretaget store organisatoriske ændringer i hele psykiatrisk afd. E, som kulminerede med fusion af Afd. E og
Afd. O fra Rigshospitalet og dannelse af Psykiatrisk Center København. Disse ændringer fik store konsekvenser for afd. E12, idet
daghospitalet E 6 og Selvmordsforebyggelsesteamet blev integreret i afd. E 12 og sammen omdannet til Psykoterapeutisk klinik. Klinikken
flyttede i 2008 til nye lokaler på Nannasgade 22 og er blevet organisatorisk delt i 5 teams, der behandler svære personlighedsforstyrrelser,
bulimi og andre spiseforstyrrelser, unipolar depression samt angst og depression med personlighedsforstyrrelser, angstlidelser og
selvmordsforebyggelse.
Psykoterapeutisk Klinik har behandlingstilbud, der teoretisk relaterer sig til kognitiv adfærdsterapi, DAT, IPT, Gruppedynamisk terapi og
MBT. Afdelingen har vedvarende lagt vægt på forskningen og kvalitetssikring. På den måde har man været i stand til at kunne følge
behandlingsresultaterne og sammenligne dem med tilsvarende internationale undersøgelser.
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Livet i bygning 10 gennem 100 år - fra Badebygning til Fysio- og Ergoterapiafdeling
I det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede steg interesse for hygiejne, gymnastik, lys og luft, badning og motion som
naturhelbredelsesmidler. Derfor var byggeriet af Badebygningen på Bispebjerg Hospital også højt prioriteret af hospitalets arkitekt Martin
Nyrop. Faciliteterne var de mest moderne og behandlerne særligt udvalgte. I løbet af ganske få år blev efterspørgslen på massage og
sygegymnastik stor, og antallet af ansatte og behandlinger steg. Følgende artikel fortæller historien om, hvordan behandlingerne i
Badebygningen og dens ansatte fik ændret synet på den fysiske genoptræning og værdien af daglig liv i eget hjem for de ældste patienter.
Et romersk bad på Bispebjerg Bakke
Det centrale på Bispebjerg Hospital var pavillonbygningerne med en kirurgisk og to medicinske afdelinger. Udenom blev en række
bygninger til andre funktioner placeret, herunder Bade- og Massageklinikken, benævnt Badebygningen samt sygeplejeboligen, køkkenet,
maskinhuset og vaskeriet (1,2).
Arkitekten Martin Nyrop havde hentet inspiration til badebygningen under ophold i udlandet, især i Italien. Forsiden af Badebygningen mod
vejen ligner i sin blandede stilart de øvrige 6 gamle pavilloner. Men et relief af billedhuggeren Rasmus Harboe i antik stil over
hovedindgangen antyder, at der foregår behandling med vand. Langsiderne og bagsiden af badebygningen har en anden karakter med
mindelser om romersk arkitektur karakteriseret ved de vandrette striber af lyse kalksten i den røde mursten og den halvrunde apsisudbygning midt på sydvestgavlen (Fig. 1 og 2). Indretningen er en moderne, anno 1913, kopi af et romersk bad. Ved sammenligning mellem
badebygningens grundplan (Fig. 3) og grundplaner for romerske badeanlæg ses en forbavsende lighed. Indretningen af bygningen følger ned
i detaljer den tidligere romerske arkitekt Vitruvius’s (ca. 25 f.v.t.) anvisninger for badebygninger (3,4).
Badebygningen er lagt på en sydvestskråning, gravet lidt ned i bakken og i læ for nordenvinden ved den høje sygeplejebolig. Bygningen er
symmetrisk omkring en midterakse med en mands- og kvindeside (Fig.3). Det åbne rum til gymnastik, palaestra, skulle hos romerne være
omgivet af søjlegange. I Badebygningens træningsrum er det markeret med to søjler (Fig. 4 og 5), baderummene er højloftede og hvælvede
og forsynet med udsmykning i form af bølgeornamenter, som det også kan ses i antikke badebygninger, og forsynet med en bevægelig
kobberplade i loftet til regulering af temperaturen i de varmeste rum.
På Nyrops endelige plantegning ses afsat rum til følgende behandlingsformer: almindeligt karbad, elektrisk behandling, fællesbad, gytjebad
(mudderbad), hvilerum, hydroterapeutisk sal, inhalationsrum, kulsyrebad, lysbehandling, maskinbehandling dvs. træningsmaskiner, massage
og sygegymnastik, omklædning, russisk sauna og en stor afskærmet solterrasse på taget af Badebygningen (Fig. 6).
Bygningens oprindelige formål gør, at vinduerne sidder næsten 2,5 m oppe og kun få steder kan åbnes. Det giver en tunnelartig fornemmelse
når man daglig færdes i bygningen, og man må gå udenfor, hvis man vil have et kig mod andet end skyerne. Kun i to rum mod Vestre
Længdevej kan man se ud, nemlig i det oprindelige lægeværelse og inhalatorium.
En legitimeret gymnastikdirektør og dr. Jansen
Valget af behandlingsformer har indenfor alle specialer været præget af den siddende overlæges personlige præferencer og overbevisning.
Således var det også Bade- og Massageklinikken første chef, læge Hans Ditlev Jansen (1875-1933), som kom til at præge både indretningen
og valget af behandlingsmuligheder (1,2,5-8). Jansen (Fig. 7) havde været rådgiver ved indretningen efter studier på udenlandske badesteder.
Ved åbningen af Bispebjerg Hospital den 19. september 1913 var Badebygningen ikke færdigbygget. Først den 15. december 1914 blev
Badebygningen taget i brug, og var da fuldt udbygget med alle faciliteter til medicinsk badebehandling, træningsapparatur, og allehånde
indretninger til fysikalsk behandling. Nogle måneder senere den 18. april 1915 kunne hospitalets Bade- og massageklink ”beses af læger med
deres damer i tiden kl. 1-3”.

Foruden klinikchefen var personalet fra starten to massøser foruden ”legitimeret gymnastikdirektør” Frk. Johanne Abel, (Fig. 7 og 8) der var
ansat helt frem til 1. oktober 1941. Fra 1. november 1914 blev ansat en 1. og 2. bademester, en 1. og 2. baderske, to massøser og fire
frivillige massøser. (faktaboks no 1)
Kulbuelys, dampstråler og sygegymnastik
I 1915, det første år, hvor klinikken var i fuld drift, blev der i gennemsnit foretaget 55,8 behandlinger pr. dag (7). En patient fik ofte en
dagsbehandling, der bestod af flere forskellige behandlinger, f.eks. dampstråle, massage og maskinbehandling (Fig. 4 og 9). De hyppigste
behandlingsformer i 1915 var massage og sygegymnastik. Tillige var Niels Finsens kulbuelys almindeligt anvendt, og blev givet i alt 2.533
gange til ”72 patienter, dvs. kun ca. 35 bade pr. pt., hvilket for ptt. med kirurgisk tuberkulose – og det er de fleste – sikkert er for lidt” (7).
Endvidere blev der givet dampbad lokalt i ”tønden” - en cylindrisk beholder, samt dampstråle, douche, elektrisk hedlufts-kasse og såvel
kolde som varme pakninger, elektrisk bad, fyrrenålsbade og galvanisation (behandling med jævnstrøm). De hyppigste diagnoser var dengang
lungetuberkulose, polyartroitis (slidgigt), rachitis, ischias og neurasteni (7).
De behandlede patienter var overvejende indlagt på hospitalets afdelinger. Desuden forekom enkelte ambulante behandlinger. Klinikken
ydede også en stor service til hospitalets personale, således i 1918 ”Desuden er der givet rensningsbade til hospitalets funktionærer med
familie, nemlig 6338 i mandsbadet, 5805 i kvindebadet; de fleste som damprumsbade, men også en del karbade” (7).
Bade- og massageafdelingen havde de første mange år store undervisningsopgave, og havde derfor en betydelig frivillig arbejdsstyrke uden
hvilken massagen slet ikke kunne bestrides i de få morgentimer (7). (Faktaboks no 2).
Hans Jansen agiterede for en forbedring af de reumatiske lidelsers behandling i artikler og foredrag bl.a. i det nye medium radioen. Han
foreslog oprettelsen af et dansk gigtsanatorium. Ideen vandt gehør i Andelsforeningernes Sanatorieforening, som i 1929 vedtog at opføre et
sanatorium i Skælskør, der åbnede i 1933. I 1947 købte hans datter, sygeplejerske Ebba Jansen, der var uddannet på Bispebjerg Hospital,
huset på Egernvej 5 i Skåde Bakker syd for Århus med økonomisk støtte fra Gigtforeningen og indrettede det til fysisk, psykisk og social
behandling og rekreation for 12 gigtpatienter og opkaldte det efter sin fader Hans Jansens Hjem. Det blev senere overtaget af Gigtforeningen.
Radon til behandling af gigtpatienter
I de første årtier af det 20. århundrede havde man store forhåbninger til en ”stimulerende” effekt af svag radioaktiv stråling ved behandling af
forskellige godartede kroniske lidelser, herunder gigtsygdomme. Man anvendte især radiums kortlivede luftformige radioaktive
henfaldsprodukt radon, dengang benævnt ”emanation”. Radon kunne appliceres i luftform som inhalation, opløst i vand som drikkekur, eller
udvendigt som et bad i radonholdigt vand. Jansen havde tidligt vist sin interesse for disse behandlingsformer (6). På Badebygningens
plantegning er angivet et rum ”Inhalatorium”, muligvis beregnet til indånding af radon. Men Første Verdenskrig forhindrede iværksættelsen
af denne behandlingsform. Noget senere blev den i stedet for indført på Radiumstationen, hvor Jansen var leder af ”Emanatoriet” fra 1923 til
1928. Han forventede en gunstig virkning på betændelsesagtige gigtsygdomme, men måtte nok efterhånden reducere sine forventninger. På
Bispebjerg Hospital synes der ifølge årsberetningerne kun at have været givet udvortes kur med radon i form af ”Radiumbade”.
Kolde Ras
Efter klinikchef Hans Jansens død i 1933 tiltrådte Knud Aage Rasmussen (1897-1976, Fig. 9) som klinikchef på Bade- og Massageklinikken
- fra 1939 som overlæge (1,2,7,8). Stillingen som klinikchef var dengang en dårligt lønnet halvtidsstilling, og man forventedes at supplere
lønnen med privatpatienter om eftermiddagen.
Smertetilstande i bevægeapparatet udgjorde som nu størstedelen af de reumatiske lidelser. Rasmussen anså disse lidelsers ætiologi som
multifaktoriel: monotomt arbejde, støj og anden form for stress, økonomisk pres, forkerte arbejdsstillinger, svag legemlig eller psykisk
konstitution, akut eller kronisk psykisk belastning og somatiske småtraumer. Han betragtede smertetilstanden som en uligevægt i de
kropslige funktioner med øget sympaticus aktivitet. Behandlingen bestod dels i en individuel samtaleterapi, hvor patienten fik forklaret
sygdomsmekanismerne og dels i at dæmpe overreaktionen i det sympatiske nervesystem ved hjælp af kolde pakninger, som foregik med en
foropvarmning f.eks. med infrarødt lys, derefter indpakning i et lagen gennemvædet med koldt vand og derefter hårdt opvredet. Udenom
indpakning i flere lag tørre uldtæpper. Dette bevirker en reaktiv udvidelse af karrene i huden, medførende en afslappende varmefornemmelse
i huden. Behandlingen gav altså en behagelig varmefornemmelse, og ikke, hvad man umiddelbart ville tro en ubehagelig kølighed. Straks
efter sin ansættelse som chef udskiftede Rasmussen en stor del af de varme pakninger med de kolde, som blev brugt i så stor udstrækning, at
det bibragte ham øgenavnet ”Kolde Ras”. Man kan endnu opleve, at ældre kvinder med bævende stemme fortæller om ”vekseldouche”, hvor
de stod op mod en mur, og Rasmussen med en tændt ”brandslange” kastede det kolde vand imod dem (Fig.10). Mantraet var at ”det skulle
gøre ondt før det kunne blive godt”.
Antallet af de fysikalske behandlinger på klinikken var i 1934 steget til 72.022, hvor de hyppigste behandlinger var lysbade, massage,
pakninger og diatermi-behandling, som var blevet indført i 1933 (7). Lysbadene bestod af kvarts og kulbuelys, cadmiumlys eller sollys på
Badebygningens store tagterrasse (Fig. 6) og pakningerne var hovedsagelige kolde. Derimod forsvandt stort set damprum og gytjepakninger.
Også patientklientellet ændredes fra tidligere, hvor der var mange patienter med leddegigt til nu mange patienter med slidgigt. Diagnosen
neurasteni blev sjældnere anvendt, men synes at blive afløst af betegnelserne neuritis plexus brachialis og hypertensio musculorum. Det har
formentlig drejet sig om patienter med generelle smerter som led i et mere multifacetteret symptomkompleks f.eks. fibromyalgi eller kronisk
træthedssyndrom. Ligeledes sås et stigende antal gynækologiske patienter. I øvrigt figurerer der i de årlige diagnoselister et stort antal
diagnoser som vi i dag ikke ville henregne under bevægeapparatslidelser: i den tidlige periode tuberkulose og senere underlivsbetændelse hos

kvinder og galdeblærebetændelse. Mange patienter med disse lidelser blev behandlet med diatermi eller anden form for varme højt op i
1960erne, længe efter at antibiotika var fremkommet.
Ambulant badebehandling
I 1944 indgik Københavns hospitalsvæsen overenskomst med de samvirkende Sygekasser om ambulant badebehandling på klinikken (kolde
helpakninger, halvbade og vekseldouchebehandlinger), men i næsten hele 1945 var klinikken lukket pga. 2. Verdenskrigs
brændselsrestriktioner og driften var henlagt til midlertidige lokaler. I 1949-53 indrettedes et lille varmvandsbassin i badebygningen til
optræning af svært medtagne kroniske gigtpatienter, patienter med frakturer, specielt af underekstremiteterne samt patienter med hjernerygmarvs-lidelser og hjernelæsioner fra den nyåbnede neurokirurgiske afdeling (1953). Fra 1960 fik alle byens læger mulighed for at henvise
patienter til ambulant behandling på klinikkens afdelinger (1,2,7,8).
Stor efterspørgsel på massøser og sygegymnaster
De første massøser på Bispebjerg var tilknyttet badebygningen og dedikeret til den behandling, der foregik der. Efterhånden som de
respektive overlæger ønskede faste massøser og sygegymnaster på deres afdelinger, blev de ansat. De første afdelinger til at ansætte var
psykiatrisk og neurokirurgisk afdeling. I 1944 var der to massøser ansat på sengeafsnittet.
Omkring 1950 blev afdelingen omdøbt ”fysiurgisk afdeling” og massøserne blev herefter kaldt fysioterapeuter. I de år skete der store
ændringer for fysioterapeuterne på Bispebjerg hospital. Kravene voksede og normeringerne steg. Man indså at fysioterapien havde en
gavnlig effekt, og at der skulle sættes ind så tidligt som muligt.
I samme periode begyndte fysioterapeuterne at holde en halv times morgengymnastik på alle kirurgiske sengeafsnit over hospitalets interne
radio. Fysioterapeuterne rendte under træningen rundt på stuerne og fjernede dynerne for at instruere patienterne i deres øvelser. Det skete
efter aftale med de kirurgiske overlæger, men sygeplejerskerne var stærkt utilfredse med den uorden som sengene kom i lige før stuegang.
Overfysioterapeuten måtte derfor til et aftenmøde med de ledende sygeplejersker, forklare, hvor vigtig gymnastikken var for bl.a. at undgå
blodpropper (9).
I 1952 startede lungefysioterapien op i en fast gruppe, som betjente alle afdelinger. Da Øresundshospitalet i 1963 flyttede til Bispebjerg
overførtes en stab af lungefysioterapeuter, som betjente Thoraxkirurgisk og Lungemedicinsk afdeling.
Rehabiliteringsfunktionen og et sengeafsnit etableres
Et stigende indbyggertal i Københavns Kommune medførte fra 1940erne overbelægning på hospitalerne. En hospitalskommission nedsat i
1944 foreslog oprettelse af efterbehandlingsafsnit til genoptræning af patienter, hvis akutte sygdom var overstået. En sådan blev oprettet i
1963 i pavillon 5 med 99 sengepladser til fortrinsvis ældre patienter, og i 1965 blev Lone Gjørup (1923-2005, Fig.11) ansat som konsulent på
denne. I 1968 blev bade- og massageklinikken lagt sammen med denne genoptræningsafdeling under navnet Fysiurgisk- og
genoptræningsafdeling H med Lone Gjørup som overlæge.
Lone Gjørup gjorde opmærksom på de hyppige genindlæggelser af svagelige, ældre personer og havde i tankerne, at genoptræningen først
var afsluttet, når patienten atter var installeret i sin egen bolig på betrykkende vis. Der blev oprettet et ”efterværn”, og der var planer om
etablering af et daghospital. Men hospitalsvæsenet fandt, at dette var socialvæsenets opgave. Senere blev sådanne tanker ført ud i livet af det
geriatriske speciale.
Afdeling H modtog optræningspatienter fra neurologiske og medicinske afdelinger, foruden de ortopædkirurgiske. Det skulle vise sig som en
smidig ordning, der fungerede i mange år frem, idet man selektivt kunne aflaste den akutte afdeling, der havde det største belægningspres. I
1977 begyndte afdeling H at tage imod patienter direkte fra centralvisitationen.
Gjørup havde den ambition, at alle patienterne i afdeling H dagligt skulle til genoptræning i en eller anden form i Badebygningen.
Ambitionen holdt kun et par dage, da virkeligheden overhalede hendes ambition, og et stort antal senge stod i kø i Badebygnings forhal og i
gangene under bygningen. Det var ikke muligt at behandle et så stort antal patienter i afdeling H’s egne faciliteter.
Fysiurgisk- og Rehabiliteringsafdeling H bliver til Reumatologisk afdeling H
Ved ophævelsen af specialet fysiurgi og rehabilitering og oprettelsen af det medicinske grenspeciale reumatologi i 1983 ændrede afdelingen
navn til Reumatologisk afdeling H. I 1976 blev Erik Martin Jensen (f.1936) ansat som administrerende overlæge for Reumatologisk afdeling
og engagerede sig personligt i at få etableret en forskningsenhed indenfor det fysioterapeutiske område. Interessen for de inflammatoriske
gigtsygdomme blev bl.a. dyrket ved forbedring af differentialdiagnostikken f.eks. med de første kikkertundersøgelser af knæled i Danmark i
1972, og den mikroskopiske undersøgelse af ledvæske for krystaller blev sat i system. Erik Martin Jensen styrkede gennem sit
disputatsarbejde om ”Fractura colli humeri. En klinisk-radiologisk studie med henblik på kapselruptur i skulderleddet” (1980) interessen for
efterbehandlingen af traumer, specielt skulderskader og udbyggede samarbejdet med ortopædkirurgisk afdeling M.
Reumatologisk afdeling blev i denne periode selvvisiterende på hospitalets afdelinger. Dette resulterede i, at man kunne målrette specialet
mod gigt- og rygpatienter og antallet af genoptræningspatienter fra det ortopædkirurgiske speciale blev reduceret. Dette muliggjorde
forskning, især i ryglidelser og en ændring af behandlingspolitikken væk fra passivitet og sengeleje og hen mod mobilisering og træning.

Forskningen resulterede i en formindsket anvendelse af tidligere tiders former for passiv fysioterapi som varme pakninger, ultralyd og
kortbølge (10). Fysioterapeuternes behandlingsmetoder blev i stedet koncentreret om funktionsanalyser af smertegivende strukturer og svage
muskelgrupper, især i skulder, ryg og knæ og ud fra dette at tilrettelægge hensigtsmæssige træningsprogrammer. Dette medførte en stærkt
øget interesse for klinisk forskning på genoptræningsområdet.
Fra sidst i 1980erne blev de medikamentelle behandlingsmuligheder ved de betændelsesagtige gigtsygdomme, f.eks. kronisk leddegigt,
forbedret og der foregik en livlig ambulant aktivitet i ambulatoriebygningen med injektioner og kontroller af de kroniske gigtpatienter. Trods
de efterhånden trange pladsforhold nåede ultralyd-undersøgelse af led og sener også at tage sin begyndelse (Fig.12).
De fysiurgiske klinikker og kommunalreformen
I 1991 blev de fysiurgiske klinikker på Bystævneparken, Frederikssundsvej, og Mariendalsvej integreret i afdeling H. Klinikken behandlede
borgere i Københavns Kommune med fysiurgisk lidelser. På klinikken arbejdede fysioterapeuter og speciallæger. Klinikkerne havde
ambulante patienter, men også patienter, som skulle trænes i hjemmet samt holdtræning i klinikkerne. Klinikkerne havde også til formål at
lette samarbejdet med kommunerne for at skabe et sammenhængende patientforløb. Med kommunalreformen i 2007 blev en stor del af den
ambulante behandling flyttet til primærsektoren, og der blev behov for et øget fokus på sammenhængende patientforløb.
Ergoterapien vinder indpas
I 1938 åbnede Psykiatrisk afdeling E og dermed blev også den første beskæftigelsesterapeut ansat på Bispebjerg. Navnet
”beskæftigelsesterapeut” illustrerer, at terapeuterne i denne periode hovedsaligt lagde vægten på at beskæftige patienterne ved såkaldte
”kvindelige sysler” som vævning, broderi mm. Terapeuternes fornemste opgave var at adsprede, aflede og opmuntre de psykiatriske patienter
ved beskæftigelsesterapi. Uddannelsen til ergoterapeut var fra 1933 et tre måneders, brugerbetalt kursus. Langsomt udvidedes uddannelsen
og afsluttedes med en volontørtjeneste. I 1953 blev uddannelsen ændret til at være tre årig med autorisation.
Først i 1960erne vandt ergoterapeuterne indpas på den somatiske del af hospitalet. Det hang sammen med, at man her bevægede sig bort fra
den beskæftigende fase og blev et direkte led i behandlingen af patienter. Der udvikledes også ergoterapeutiske undersøgelses- og
optræningsmetoder. Ergoterapeuterne optrænede tabte funktioner ved hjælp af manuelle aktiviteter så som vævning, knytning og stoftryk. I
1960erne begyndte man også at lægge større vægt på ADL (almindelig daglig livsførelse). Det betød et større fokus på udviklingen af
hjælpemidler, boligændringer og hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Ergoterapeuterne fik en særlig rolle i forbindelse med etableringen af
plejeafdeling H i pavillon 5 i 1963 mhp. at genoptræne patienterne til selvhjulpenhed, så de kunne udskrives til eget hjem. I forbindelse med
udskrivningen fulgte ergo- og fysioterapeuterne patienten hjem og vurderede boligen med henblik på ændringer i hjemmet og behovet for
hjælpemidler. I 1967 blev der aflagt 81 hjemmebesøg og i 1992 673 hjemmebesøg. En følge af ergoterapeuternes arbejde på de somatiske
afdelinger var, at de i 1967 fik en ledende ergoterapeut, Jytte Soldbro, og samtidig blev specialet ledelsesmæssigt flyttet fra psykiatrien til
fysiurgien.
Fra 1960erne begyndte man i ergoterapien at ansætte beskæftigelsesvejledere til at varetage de aktiverende funktioner af patienterne.
Ergoterapeuternes arbejdsopgaver foregår herefter hovedsaligt på sengeafdelingerne samt på værkstederne, hvor de tager sig af optrænende
funktioner.
Fra begyndelsen af 1970erne blev der indrettet et ergoterapeutisk ambulatorium i Badebygningen foruden på Psykiatrisk afdeling.
Fra 1993 blev ergoterapeuter tilknyttet skadestuens skadeambulatorium to timer dagligt. Der var fokus på tidlig mobilisering, hvorfor
patienter med håndledsfrakturer blev instrueret i øvelser allerede med gips på og umiddelbart efter afbandagering. Senere blev dette udvidet
til at gælde patienter med andre frakturer i overekstremiteten. Dette har siden dannet grundlag for nuværende retningslinjer på området for
hele regionen.
Forskning og faglig udvikling i fysio- og ergoterapi
Under overfysioterapeut Kirsten Thorups (f. 1943) ledelse (1987-2009) tog forskning og udvikling i fysioterapien virkelig fart. Thorup fik
søsat en enhed, der i dag beskæftiger 4 fuldtidsforskere og 4 Ph.D.-studerende. Kirsten Thorup modtog i 2007 Danske Fysioterapeuters
Forskningsfonds Særlige Pris fordi hun som leder evnede at stimulere til forskning og tiltrække fysioterapeuter, der forskede. Nina Beyer (f.
1950) har med sin forskning om træning og genoptræning af ældre og andre patientgrupper, sat nye standarder og har forfattet
Sundhedsstyrelsens vejledning for træning af ældre (11, 12). I dag arbejder forskningsafdelingen, under ledelse af professor Peter Magnusson
(f. 1962) med bl.a. genoptræning af muskler, sener og led efter overbelastningsskader (13).
I 1993 blev et tværfagligt kvalitetsudviklingsprojekt om pleje af patienter med hoftenære frakturer til og fik Kvalitetsudviklingspris (14). I
1994 blev der ansat en egentlig forsknings- og udviklingsfysioterapeut, og i 2008 blev der tilsvarende ansat en forsknings- og
udviklingsergoterapeut. I 1995 blev der ansat fysioterapifaglige vejledere til implementering af ny viden og i 2010 ansatte man tilsvarende en
udviklingsergoterapeut.
Reumatologisk afdeling flyttede i 2006 til Frederiksberg Hospital og fysio- og ergoterapien blev en selvstændig afdeling, der refererede til
direktionen. Badebygningen anvendes nu til ambulant behandling, uddannelsessted for ergo- og fysioterapeuter, forskning og undervisning.
Fysioterapien har haft fysioterapeutstuderende siden 1967 og ergoterapien siden ca. 1970.

Forebyggelse og selvtræning
Bispebjerg Hospital blev i 1995 udnævnt til forebyggelseshospital, hvilket blandt andet indebar, at fysioterapeuterne fik mulighed for at lave
projekter med særligt fokus på fysisk træning fx fysisk træning og arbejdsstillinger for plejepersonalet, forebyggende træning for at reducere
fald hos ældre og med til at tage initiativet for kampagnen ”det fysisk aktive hospital” i 2005. Selvtræning blev indenfor ergo- og
fysioterapien opprioriteret. Som et led i at behandle flere patienter blev terapeuternes rolle konsulterende. De skal i dag give patienterne
redskaberne til selv at tage ansvar for deres egen træning. Det gælder både for indlagte og ambulante patienter. Et andet nybrud indenfor
behandlingen er et øget fokus på at patienterne skal hurtigt i gang efter en operation.
Fremtiden for bygning 10 og fysio- og ergoterapien på Bispebjerg Hospital
Bygning 10 indtager en helt speciel plads på Bispebjerg Hospital. Bygningen vil i de nærmeste år fortsat fungere som hjemsted for ambulant
specialiseret træning og rehabilitering, forskningsenheden for Fysio- og Ergoterapiafdelingen samt administration og ledelsen i afdelingen som nu også indbefatter fysio- og ergoterapeuterne på Frederiksberg Hospital. Fysio- og Ergoterapiafdelingen har været med til at forske i
værdien af tidlig mobilitet, aktivering og træning. Den indsamlede viden har bevirket, at hospitalet har en øget opmærksomhed på de
negative konsekvenser af den immobilisering, som rammer de fleste patienter under en indlæggelse. Fysio- og ergoterapeuterne vil i
samarbejde med de øvrige faggrupper på hospitalet være med til at udrede og skabe et mere sammenhængende patientforløb og forkorte
patienternes tid på hospitalet.

En særlig tak til tidligere afdelingsergoterapeut Kirsten Parby, ergoterapeut Birgit Lindschou og overfysioterapeut Birthe Fritt-Rasmussen for
oplysninger om fysio- og ergoterapien.
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Tekst til illustrationer

Fig. 1. Langsiden af Badebygningen med det romerske præg i form af de lange vandrette kalkstensbånd i de røde mursten. Bag tagrejsningen
er den store tagterrasse, solgården skærmet mod vind og indblik. Foto: 2000.

Fig. 2. Bagsiden af den reumatologiske bygning har en helt anden karakter med udprægede mindelser om romersk arkitektur karakteriseret
ved de vandrette striber af lyse kalksten og røde mursten og den halvrunde apsis-udbygning midt på sydvestgavlen. Foto: 2011.

Fig. 3. Arkitekt Martin Nyrops tegning til badebygningen fra 1911 med tilskrevet ”Paa Grundlag af Dr. Hans Jansens Plan”. Grundplanen
viser den symmetriske bygning. Til højre på tegningen i midtlinien er indgangen, romernes Vestibulum, Til begge sider herfor er to store
aflange rum svarende til romernes omklædningsrum, Apodyterium. Rummene centralt i bygningen svarer til det åbne gymnastikområde,
Palaestra, hos Nyrop overdækket med fladt tag ovenpå hvilket solgården er beliggende. Til venstre er baderummene svarende til romernes
Tepidarium, Caldarium og Sudatorium. Stadsarkivet, Københavns Rådhus.

Fig. 4. Et af de to symmetriske rum, oprindeligt betegnet ”massage og sygegymnastik,” svarende til romernes Palaestra, en åben plads
omgivet med søjlegange og af hensyn til det danske klima overdækket med ovenlystag. Der ses stor aktivitet af massøser, som masserede de
smertefulde led og muskler. Foto: ca. 1920.

Fig. 5. Det tidligere massage- og sygegymnastikrum i Badebygningen bruges i dag primært til specialiseret genoptræning af patienter med
skader i bevægeapparatet. Der er nyt gulvbelægning og skarpere kunstig ovenlys. Foto: 2012.

Fig. 6. Den afskærmede tagterrasse på taget af badebygningen, beregnet til fototerapi med sollys, hvis blå og ultraviolette stråler (Finsens
”kemiske lys”) man ønskede at udnytte terapeutisk, f.eks. ved tuberkulose. Der er små solskærme til afdækning af patienternes hoveder, og et
ur så behandlingstiden kan kontrolleres.

Fig. 7. Hans Ditlev Jansen var første klinikchef for Bade- og massageklinikken på Bispebjerg Hospital og her ses han med legitimeret
gymnastikdirektør frk. Abel og sit øvrige personale.

Fig.8. På fotografien ses to unavngivne massøser og legitimeret gymnastikdirektør frk. Abel, som drikker te på solterressen.

Fig.9. Bademester Daniel Andersen i gang med en behandling med ”spuling af skiftevis koldt og varmt vand”. Formålet med behandlingen
var at øge blodgennemstrømningen i de ømme muskler.

Fig. 10. Den anden klinikchef for Bade- og massageklinikken Knud Aage Rasmussen indførte behandling med kolde pakninger i stedet for
varme. På fotografien behandles en patient i et af Badebygningens hydraterapeutiske rum. Foto ca. 1935.

Fig. 11. I 1968 blev Lone Gjørup udnævnt til overlæge ved afdeling H. Hun havde taget initiativ til at oprette en langtidsmedicisk afdeling,
hvor fokus var på genoptræning med henblik på udskrivning til eget hjem. Hun var en pioner i samarbejdet med ergoterapeuterne, og
iværksatte hjemmebesøg.
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Fig.12. Ultralydsscanning anvendes i stigende grad nu også af fysioterapeuter til at understøtte den kliniske undersøgelse. Foto : 2012.
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