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Læge sejler sklerosepatienter jorden
rundt
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Et ledigt job som regionslæge - Maniitsoq
Regionslæger søges til Qaqortoq - Qaqortoq
Patientombuddets Klagecenter søger yngre
læge – introduktionsstilling - Frederiksberg
To måneders vikariat i Østgrønland Ittoqqortoormiit

ANNONCE
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’Oceans of Hope’ stævner ud fra Amaliehaven.

Seks danske patienter med multipel sklerose gik i går, søndag 15. juni, ombord på
sejlbåden ’Oceans of Hope’. Forude venter en jordomsejling på 17 måneder.
Initiativet er søsat af læge Mikkel Anthonisen.
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Emner: Sklerose

Læge Mikkel Anthonisen fik idéen med en jordomsejling for
sklerosepatienter for to år siden gennem sit arbejde med skleroseramte
patienter på Rigshospitalet. Han har siden da arbejdet for at realisere
sejladsen:
»Jeg sad i en samtale med en patient, som på grund af sklerose havde
opgivet sin drøm om at sejle jorden rundt i sin selvbyggede båd. Idéen
kom spontant, og siden er idéen vokset fra initiativer med sejlads for
skleroseramte i samarbejde med lokale sejlklubber til en international
rejse rundt om jorden,« siger han.
Organisationen Sailing Sclerosis står bag sejladsen, som er blevet
realiseret med støtte fra forskellige sponsorer. Mikkel Anthonisen er
selv en erfaren sejler og deltager som en del af besætningen undervejs
på jordomsejlingen.
Ideen med sejladsen er at skabe opmærksomhed om multipel sklerose
og samtidig give patienterne mod på at overvinde de fysiske
udfordringer, som sygdommen medfører.
Over halvdelen af besætningen har diagnosen multipel sklerose. De er i
alderen 30-60 år og deltager i kortere eller længere perioder under
jordomsejlingen, men ombord på båden vil der også hele tiden være tre
permanente besætningsmedlemmer. Patienterne deltager i
arbejdsopgaverne ombord på båden på lige fod med den øvrige
besætning. Patienterne kommer primært fra Danmark, men der vil også
deltage patienter fra andre lande og kontinenter undervejs.
De kommende 17 måneder vil båden lægge til i omkring 30 havne i
Europa, USA, Mellemamerika, Australien og Sydamerika, inden rejsen
slutter tilbage i Europa i november 2015.

Mikkel Anthonisen vil naturligt have det lægelige ansvar, når han er
ombord på båden. Han deltager i cirka en måned ad gangen af flere
omgange gennem jordomsejlingen. Det er dog ikke et krav for at sejle
med patienter med sklerose, at der er en læge ombord.
»Patienterne er fysisk begrænsede, hvilket giver en øget risiko for, at de
falder og kommer galt afsted. Det vil formentlig ikke blive nødvendigt at
behandle sklerosen undervejs på sejladsen,« siger Mikkel Anthonisen.
Hvor længe og hvor på ruten, patienterne skal deltage, er valgt på
baggrund af, hvor meget kendskab de på forhånd har til sejlads, samt
hvor meget de fysisk er begrænset af deres sygdom. Det er særlig vigtigt
at på den længere sejlads hen over Atlanterhavet og senere videre over
Stillehavet til Australien, hvor båden skal være undervejs i flere uger,
inden den lægger til kaj igen.
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Det sker i sundhedssektoren
Søg i vores oversigt over kurser,
konferencer og andre arrangementer i
sundhedssektoren.

Sofie Bjørn Steffensen
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Forebyggelse i nærmiljøet - København
24 marts Arrangør: Dagens Medicin
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KOL konference 2015 - styrk
indsatsen… - København K

Nyeste

30 marts Arrangør: Dansk Selskab for Affektive Lidelser
m.fl.

World Bipolar Day - København Ø

Ministerie tilbageholder
millioner til videnscenter

21 april Arrangør: Dagens Medicin
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Praktisk Medicin 2015 - Nyborg
27 april Arrangør: Dansk Selskab for Patientsikkerhed

ANNONCE

Mistanke om stort forbrug af konsulentbistand får Sundhedsministeriet til at fastfryse
midler til familieambulatorium.

Patientsikkerhedskonferencen
2015 - København

Unge forskere får nemmere vej
til ophold i USA

06-03 Færre børn og unge får antidepressiv

Stipendier fra Lundbeckfonde skal give danske medicinstuderende mulighed for at
komme på forskningsophold på amerikanske universitetshospitaler.

medicin
06-03 PLO-formand ønsker gratis MFR-
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vaccine til voksne
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05-03 Professor anklager Novo Nordisk for

falsk markedsføring af Levemir
05-03 FDA godkender nyt middel mod

lungekræft
05-03 Eksperter: RADS og KRIS har brug for

flere muskler

Få vores nyhedsbrev

Dagens Medicin udsender både daglige og
ugentlige nyhedsbreve. Desuden har vi
specialiserede nyhedsbreve om kræft, hjertekar og almen praksis.
Log ind for at abonnere

PLO-formand ønsker gratis MFRvaccine til voksne

Bruno Melgaard Jensen vil gøre det gratis for
voksne at blive vaccineret mod mæslinger,
fåresyge og røde hunde.

Færre børn og unge får antidepressiv
medicin
Antallet af børn og unge, der får antidepressiv
medicin, faldt fra 11.758 i 2013 til 10.434 i
2013.

Dagens Medicin +

Økonom: Kun et europæisk
prioriteringsinstitut kan tøjle
medicinpriser
Glem et dansk prioriteringsinstitut. EU-landende skal i stedet gå sammen og
forhandle den dyre sygehusmedicin ned i pris, mener sundhedsøkonom Jes Søg...

Sådan skal en ny formand for
Lægeforeningen se ud
For at blive en succes skal en ny formand for Lægeforeningen være en
balancekunstner, have en markant stemme i den sundhedsfaglige debat og være en
di...
Otte bud på en ny formand
Dagens Medicin +

Stress plager læger på
københavnske hospitaler
Hver fjerde af de ansatte på de fem hospitaler i
Københavnsområdet er oplever stress på
arbejdet.
Mest læste artikler
02.03

Kvinde anholdt efter mistænkelige
dødsfald på sygehus

04.03

Rigshospitalet og Glostrup samles
under fælles navn

02.03

Alkohols gavnlige effekt fordamper

02.03

Eksperter klar med afløser for
regelmæssig kræftkontrol

03.03

Sundhedsstyrelsen har fundet ny chef
for tilsyn

Mest kommenterede
04.03

Region: Ingen sammenhæng
mellem Falck-klinikker og
Lundbeck

2

06.03

Kardiolog stiller skarpt på
forskelle hos naturens kloner

1

Poltikere i Region Hovedstaden stiller spørgsmål ved, om besparelser på
Familieambulatoriet blev vedtaget på et korrekt grundlag.

06.03

Hvorfor får psykologer ikke lov til
at udrede og diagnosticere

1

Dagens Medicin +

06.03

247 raske unge fik
kræftdiagnose med posten

1

Politikere bekymret over egne
besparelser

Institut for Armlægning
Ja, vi skal have et prioriteringsinstitut.

Rigshospitalet og Glostrup
samles under fælles navn

Dagens Medicin +

Adminstrationen i Region Hovedstaden har valgt det nye navn til fusionen af
Rigshospitalet og Glostrup Hospital.

Sidste syddanske sygehus
skifter til fælles patientjournal
Sygehus Lillebælt skifter med halvandet års forsinkelse til samme it-platform som
resten af regionens hospitaler.

Rigshospitalets anæstesi- og
operationsklinik har fået ny
klinikchef
Overlæge Torsten Lauritsen overtager posten som klinikchef for Anæstesi- og
Operationsklinikken efter overlæge Steen Henneberg, der har været leder af...

Kardiolog stiller skarpt på forskelle
hos naturens kloner
Ved siden af sit arbejde som kardiolog
tager Christian Lange dobbeltportrætter af
tvillinger. Han ser fotografierne som ... 1
Dagens Medicin +

Danskerne købte mere medicin i 2014
Udgifterne til medicin købt på apoteket
steget med omkring 1,5 pct. i 2014

Danske mænd med sygelig sextrang
er selvmordstruede
Danske mænd, der betegnes som
hyperseksuelle, lider af så voldsom sextrang,

Dagens Medicin +

PLO: Udeblivelsesgebyrer er
lovlige
PLO har fået en jurist til at vurdere muligheden for at opkræve gebyrer fra
patienter, der ikke møder op til en planlagt konsultation.

Hiv kan måske undgås ved at
tage medicin før og efter sex
En gruppe engelske forskere har i 'real-life'-studier påvist, at antiviralt lægemiddel
effektivt forhindrer, at HIV-virus overføres blandt homoseksuel...
Dagens Medicin +

Specialeplanen og lægemangel
i fokus på tidligt valgmøde
Lægeforeningen Sjælland var mandag aften på forkant med situationen og
inviterede medlemmerne til valgmøde, hvor syv folketingskandidater var klar til...

at det ødelægger deres mulighed for at leve ...

Højtuddannede drikker stadig meget
Nye tal fra Alkoholstatistik 2015 udgivet af
Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut
viser at det specielt de højtud...

Hormonbehandling i få år øger risiko
for æggestokkræft
Blot et par års hormonbehandling i
overgangsalderen sætter kvinder i en forøget
risiko for at udvikle den mest udbredte ...

SST: MFR-vaccinen er sikker
Antallet af bivirkninger ved MFR-vaccinen er få
i Danmark og stemmer ens med udenlandske
erfaringer. Det konkluderer Sun... 1

Flere får bivirkningstungt middel
mod bumser
Forbrug aknemidlet isotretinoin er steget 76
pct. på ti år.

Sundhedsstyrelsen har fundet
ny chef for tilsyn
Embedslægeinstitutionen Øst og Sundhedsstyrelsens enhed for tilsyn skal fremover
ledes af Anette Lykke Petri.

Olfred Hansen bliver professor i
strålebehandling af kræftsygdomme
Overlæge, ph.d. Olfred Hansen er blevet ansat
som klinisk professor med opgaver indenfor
strålebehandling af kræftsygdom...
Dagens Medicin +

IRF vender tommelen nedad for
afføringsmiddel
Moventig fra AstraZeneca har for lille effekt
i forhold til prisen, mener Institut for Rationel
Farmakoterapi.

Kvinde anholdt efter
mistænkelige dødsfald
En yngre kvinde fremstilles i grundlovsforhør i sag fra Nykøbing F. Sygehus.

Eksperter klar med afløser for
regelmæssig kræftkontrol
Individuel opfølgning for tidligere kræftpatienter afskaffer regelmæssige
kræftkontroller, der er uden dokumenteret effekt for overlevelsen.
Dagens Medicin +

Ny klinisk retningslinje
anbefaler nedtrapning af
antipsykotiske lægemidler
Sundhedsstyrelsen har sendt en ny klinisk retningslinje for skizofreni i høring, og
den præciserer for første gang, at læger bør forsøge at reducere d...
Dagens Medicin +

Hovedstadslæger kan ikke
tilslutte sig FMK-aftale

Studie fastslår overlevelseseffekten
af 25 års organtransplantation
Hvor mange ekstra leveår har
organtransplantationer egentlig bidraget til?
Dagens Medicin +

Lægemiddelkomité savner regler for
ibrugtagning af dyr medicin
Nordjysk lægemiddelkomité ønsker, at
ledelsen i regionen indføre faste regler for, at
lægerne først må tage nye, dyre læ...

Alkohols gavnlige effekt fordamper
Endnu et omfattende studie punkterer myten
om, at et moderat alkoholindtag skulle være
godt for helbredet.

Flere ønsker eksperimentel
behandling for livstruende
sygdomme
Henvendelserne til Sundhedsstyrelsens
rådgivende panel vedrørende eksperimentel
behandling steg i 2014 til det højeste a...

Et langt forløb om en central oprydningsaftale i det Fælles Medicinkort er endt
med, at de praktiserende læger i Region Hovedstaden ikke kan tilslutte... 1

Ny ledende overlæge i radiologisk

afdeling i Aalborg
Vibeke Fink-Jensen er ansat pr. 1. marts
2015.

Unge har svært ved at finde penge til
insulin
31 pct. af de unge med type 1-diabetes har
svært ved at få råd til livsnødvendig medicin,
viser undersøgelse fra Diabete...
LEDER

Elitesportsfolk bliver alvorligt
syge af energimangel
En alarmerende stor andel af kvindelige elitesportsfolk har en så forstyrret
energibalance, at det giver alt fra knogleskørhed og menstruationsforstyr...
Nordiske atleter bør risikovurderes, før de konkurrerer
»Man bliver hurtigt fanatisk med at undgå for mange kulhydrater«

Det seje jyske
Ved sin afgang i utide bliver Mads Koch
Hansen kanoniseret som en af de bedste
formænd for Lægeforeningen, og han har ud...
Dagens Medicin +

Dagens Medicin +

Tidligere UVVU-medlem skal
granske UVVU
Det ekspertudvalg, som undersøger, om og hvordan Udvalgene vedrørende
Videnskabelig Uredelighed skal reformeres, rummer et af de UVVU-medlemmer, der
v...

Rige hjertesvigtpatienter behandles
bedre og overlever langt oftere end
fattige
Læger og det øvrige sundhedspersonale
skal være mere bevidste om deres måde at
behandle ressourcesvage og stærke hjertes...
Dagens Medicin +

Regioner klar til at feje faglige
anbefalinger af bordet
En mini-MTV og anbefalinger fra den
faglige specialearbejdsgruppe anbefaler
hjerte-CT som regionsfunktion for at sikre k...

En linedanser hopper ned
Lægeforeningens formand, Mads Koch Hansen, har valgt at forlade
formandsposten før tid.
Kjeld Møller Pedersen: Det skal en ny formand kunne

Hækkerup vil udstyre demente
sygehuspatienter med GPS
Sundhedsminsiter Nick Hækkerup (S) er parat
til at tillade sygehusafdelinger at udstyre
demente patienter med sporingste...

Mads Koch Hansen stopper som formand for Lægeforeningen

Kronisk syge får automatisk
medicintilskud

Dagens Medicin +

Fra 2016 skal læger ikke længere ansøge om
det såkaldte kronikertilskud.

Nyt om navne
Navne

Rigshospitalets anæstesi- og
operationsklinik har fået ny
klinikchef
Overlæge Torsten Lauritsen ove...

Hjertelæger kæmper mod
iltskader
600 STEMI-patienter, patienter med store blodpropper i hjertet, deltager i klinisk
studie, hvor effekten af midlet danegaptid på såkaldte iskæmiske re...

Rigsrevisionen: Hospitaler har

afvigende forvaltningskultur

Opinion

Forvaltningen af eksterne forskningsmidler er så kritisabel, at der er tale om »en
særegen, afgivende forvaltningskultur«, mener Rigsrevisionen. 1

Debat

Skal vi have et dansk
prioriteringsinstitut?

Dagens Medicin +

Læger for dårlige til at
indberette bivirkninger ved
biologiske lægemidler

Problemet med de stærkt
stigen...
Stikpillen

Myter om rapportering af utilsigtede
hændelser

Indrapporteringen af bivirkninger ved biologiske lægemidler mangler som regel
batchnummeret. Sundhedsminister Nick Hækkerup lover at rette op på probl...

Leder

Institut for Armlægning

Aftale sikrer nye vagtregler for
yngre læger og overlæger

Hjerte-kar

Yngre Læger og Overlægeforeningen har i dag skrevet under på nye tre-årige
overenskomster med Danske Regioner.

Gennembrud for ny behandling
mod slagtilfælde

Videnskab

Betydelig flere patienter med ...
Psykiatri

Klager gør læger deprimerede
Kvindesygdomme

Jo højere fødselsalder, jo mere
fødselshjælp

YL-formand: Jeg er overordnet
set rigtig godt tilfreds
Yngre Lægers formand, Camilla Rathcke, er glad for den overenskomstaftale,
der er indgået med Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Aftalen sætter især ...

Sundhedsstyrelsens tilsyn skal
kulegraves
Sundhedsministeriet vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal gennemgå
Sundhedsstyrelsens behandling af tusindvis af tilsynssager.
Sektioner

Leder

Debat
Institut for Armlægning

Stikpillen
Skal vi have et dansk
prioriteringsinstitut?

Ja, vi skal have et prioriteringsinstitut.

Myter om rapportering af utilsigtede
hændelser

Problemet med de stærkt stigende udgifter til syge...

Rapporteringen af utilsigtede hændelser er omgivet...

Registerforskning redder liv

Krejleri, kvalitet og god klinik

Det seje jyske
Ved sin afgang i utide bliver Mads Koch Hansen kan...

Vi skal naturligvis have en respektfuld og afbalan...

DRG-systemet kaldes perverst. Faktum er, at DRG
ha...

Kanondronningen
På mange områder kunne vi nøjes med ét hospital, h...

Hvorfor får psykologer ikke lov til at udrede
og diagnosticere

FFF giver stof til eftertanke

We are sailing

Ser man bort fra retten til at udskrive medicin, f...

I dag klistrer vi en akutuddannelse oven i en fire...

Hvis nogen gik og troede, at sygehusbyggerier for ...
13

1

Øvelse gør mester

Overdrivelse...

At argumentere med lægevidenskabelig evidens i for...

99 pct. af alle patienter på plejehjem får ikke de...

Hvilken kvalitet får mine patienter ud af Den
Danske Kvalitetsmodel?

Dialog i stedet for klager

Av, for Søren
Enhedschef Søren Brostrøm holder i disse måneder S...

Jeg vil til enhver tid hellere bruge en ekstra tim...

Ferieservice

Nyeste ferieboliger

1

Et kryds på et skema er en alt for tilbagelænet ko...

Ferieservice
Udlej din feriebolig til en kollega
Ferieservice er en gratis service for
privatpersoner, der er ansat i
sundhedssektoren.

Udlejes

Udlejes

Sverige

Udlejes

Udlejes

Sanremo, Ligurien. Italiensk romantik St. Emillion, charmerende fransk

Mols og Helgenæs med panorama

i hjertet af charmerende

stenhus

udsigt til hav og bakker

middelhavsby.

Feriehuset er et 200 år gammelt stenhus og

86 kvm.stort sommerhus med flot h...

Bo blandt italienerne midt i d...

ligger mi...

Vælg alle
Vælg alle
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over for den
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Er dårlig tandstatus
en ambulance værdig?

En af de vigtigste ting,
jeg har lært det sidste
år, er, at jeg ikke ved
alt og heller ikke
forventes at gøre det.
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Må din patient få morfin pr. telefon i
1813?
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Region H, I skylder en undskyldning

1813: Lægebesøg kan erstattes af et
venligt opkald
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Jeg hedder Sofie – og jeg er KBUoverlever!
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Næste skridt i Rosint
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Alle er i Ebola-beredskab
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En sundhedsstrategi i Rosint
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Sierra Leone har taget mig med storm
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"Er du ikke hende, der..?"
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