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1. FORORD OG SAMMENFATNING
Idéoplægget er udarbejdet på baggrund af Region Hovedstadens
”Hospitalsplan 2007”. Rigshospitalet skal fremtidssikres så hospitalet
også fremover kan være landets spydspids på hospitalsområdet.
I dette Idéoplæg beskrives et projekt, hvor byggeriet omfatter:


Opførelse af ”Nordfløj” på ca. 40.000 bruttokvadratmeter i byggefelt
Ia til hovedparten af HovedOrtoCentret og Neurocentret



Opførelse af ca. 17.000 bruttokvadratmeter nybyggeri i byggefelt
IIIa til patienthotel, administration og andre støttefunktioner



Parkeringspladser svarende til ca. 300 pladser i byggefelt IIIa

Løsningsforslaget sikrer, at Rigshospitalets højt specialiserede
midlertidige udefunktioner kan flyttes til Blegdamsvej 9 og hermed
implementeres første del af Hospitalsplanen. Opførelse af ”Nordfløjen”
kan dels betragtes som et isoleret byggeri og dels indgå i den samlede
plan for gennemførelse af hele Hospitalsplanen. ”Nordfløjen” er et
væsentligt første skridt på vejen mod et mere tidssvarende og
rummeligt Rigshospital.
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Rigshospitalets nuværende tekniske installationer i Centralkomplekset
er stærkt utidssvarende og nedslidte. Det er derfor påkrævet at
gennemføre en omfattende totalrenovering af Centralkomplekset og
dernæst Mellembygningen og Sydkomplekset.
Udover ”Nordfløjens” 40.000 bruttokvadratmeter og opførelsen af
17.000 bruttokvadratmeter i byggefelt III, som beskrives i Idéoplægget
er der behov for yderligere nybyggeri i størrelsesordenen 79.000
bruttokvadratmeter,
for
at
sikre
en
acceptabel
fremtidig
bygningsmæssig standard på hospitalet.
Analyser af arealbehovet under totalrenoveringen af Centralkompleks,
Mellembygning og Sydkompleks afdækker, at det er nødvendigt, at
større dele af det samlede behov for nybyggeri er etableret forud for
renoveringens start, fordi det ikke er realistisk eller rentabelt at
tilvejebringe det nødvendige areal i midlertidige bygninger.

Nybyggeriet og ca. 300 parkeringspladser kan gennemføres indenfor
det beløb på 1,85 mia. kr., som Regeringen har givet foreløbigt tilsagn
om at bevillige til Rigshospitalet fra Kvalitetsfonden.
Udover det konkrete byggeprojekt, der beskrives i dette Idéoplæg er
der behov for yderligere nybyggeri og en omfattende totalrenovering af
det eksisterende hospital, for at Rigshospitalet fremover kan fungere
som et moderne universitetshospital. Den samlede plan herfor, som
blev udarbejdet i foråret 2009, med et samlet budget på ca. 7,7 mia. kr.,
skal sikre, at Hospitalsplanen kan gennemføres, og at Rigshospitalet får
en bygningsmæssig standard på niveau med store universitetshospitaler i ind- og udland med mulighed for forsat faglig udvikling på
internationalt niveau.
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2. VISION OG MÅLSÆTNING
2.1 Rigshospitalets vision
Rigshospitalets overordnede vision er at skabe et moderne universitetshospital, der fortsat kan bevare sin særlige rolle og status indenfor
patientbehandling, forskning og undervisning. Denne vision
understøttes af Hospitalsplanen, hvor Rigshospitalet indtager en
særposition, idet en række højt specialiserede funktioner i regionen
samles på hospitalet, som primært varetager og skal varetage
specialfunktioner for regionen og resten af landet. Visionen understøttes også af Regeringens Ekspertpanel, der fremhæver, at
Rigshospitalet har en helt særlig rolle såvel regionalt som nationalt, og
at hospitalet også fremover skal være et fagligt omdrejningspunkt og
levere højt specialiseret hospitalsbehandling til borgere i regionen og
resten af landet. Rigshospitalets særlige rolle understøttes af
Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning.
Som hjemsted for et flertal af regionens højt specialiserede funktioner
har Rigshospitalet en særlig udviklings-, forsknings-, og uddannelsesforpligtelse.
Rigshospitalet skal fortsat være en dominerende institution indenfor
dansk sundhedsvidenskabelig forskning og har internationalt niveau
indenfor en række specialer. Hospitalets forskning strækker sig fra
grundforskning over traditionel forskning til patientnær forskning. Nye
forskningsområder er under udvikling, og andre vil komme til.
Uddannelsesbehovet er stigende overalt, og mere på Rigshospitalet
end på andre hospitaler på grund af specialiseringsgraden og
frontliniepositionen. Der vil komme flere studerende og livslang uddannelse, hvor der stilles krav om certificering og træning i bestående og
nye teknikker i simulations- og færdighedslaboratorier både mono- og
tværfagligt.
Ved at bevare Rigshospitalets nuværende placering på Blegdamsvej
kan hospitalet være en væsentlig medspiller i hovedstadens
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erhvervsudvikling, hvor forskning og udvikling er afgørende parametre.
Endvidere bliver Rigshospitalet beliggende midt i det område, der er
udpeget som Nørre Campus i projektet ”Vidensbydelen Nørre Campus:
Viden, sundhed og samspil”. Visionen for Nørre Campus, der strækker
sig fra Center for Sundhed og Samfund ved søerne til Det
Farmaceutiske Fakultet tæt ved Vibenhus Runddel, vil blive indlemmet i
projektet for Rigshospitalet.
Rigshospitalets visioner kan udtrykkes ved en række mål, hvoraf
følgende har særlig vægt:


at være det foretrukne valg for patienter, der har behov for højt
specialiseret hospitalsbehandling



at have høj brugertilfredshed



at fremme forskningsmiljøer af høj kvalitet, at være det foretrukne
valg for sundhedsfaglige studerende og et hospital, der har fokus
på uddannelse og kompetenceudvikling



at være en arbejdsplads, som medarbejdere er stolte af at være en
del af

Målene skal understøttes og stimuleres i udformningen af Rigshospitalets fremtidige nybyggeri og renovering, således at de nødvendige fysiske rammer er til stede. Dette understøttes af den politiske
aftale af 30. marts 2009 mellem forligspartierne bag Hospitalsplanen,
hvoraf det fremgår, at partierne er optaget af, at Rigshospitalet som
landets førende hospital får en bygningsmæssig standard på niveau
med store universitetshospitaler i ind- og udland med mulighed for
fortsat faglig udvikling på internationalt niveau.
På Rigshospitalet har direktionen påbegyndt arbejdet med en vision for
2020. På tegnebrættet ligger en vision om, at Rigshospitalets
behandlings-, forsknings- og uddannelsesresultater skal være på
samme høje niveau som andre internationale og førende hospitaler.
Disse ambitioner forudsætter en realisering af det samlede
byggeprojekt på Rigshospitalet inkl. renovering.

side 5 af 44

IDÉOPLÆG FOR RIGSHOSPITALETS BYGGEPROJEKT

2.2 Rigshospitalets vision for de fysiske rammer
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De fysiske rammer, tekniske installationer og apparatur overalt på
Rigshospitalet understøtter en optimal og sikker drift, baseret på en
effektiv og bæredygtig ressourceanvendelse, påvirker miljøet og
energiforbruget mindst muligt. Indretningen af de enkelte rum skal
afspejle og sikre en optimal udnyttelse af den elektroniske journal
og de kommunikations muligheder dette giver i forhold til
involvering af patienten og andre aktører i sundhedssystemet.



Rigshospitalets bygnings- og apparaturmæssige standard lever op
til det mest moderne og fremtidssikrede niveau, arkitektonisk såvel
som teknologisk.



Hospitalet skal virke åbent og tilgængeligt. Med gode muligheder
for at orientere sig for både patienter, pårørende og ansatte.



De fysiske rammer overalt på Rigshospitalet tilgodeser patienters
og pårørendes berettigede forventninger til moderne byggeri med
hensyn til såvel funktionalitet som æstetik og kunst. Hertil kommer,
at udformningen af byggeriet skal være i harmoni med
Rigshospitalets umiddelbare omgivelser så som Amorparken,
Fælledparken, Københavns Universitet og projektet ”Vidensbydel”.



De fysiske rammer overalt på Rigshospitalet sikrer medarbejdere
og studerende optimale arbejds- og udviklingsforhold: Eksempelvis
skal der være mulighed for undervisning og forskningsmiljøer i
tilknytning til de kliniske funktioner.

Rigshospitalets vision for de fysiske rammer er i prioriteret rækkefølge:


Hospitalets funktioner organiseres således, at der primært tages
hensyn til patientens krav om nærhed af funktioner. Funktionerne
skal komme til patienten og ikke omvendt.



De fysiske rammer overalt på Rigshospitalet fremmer gode og sikre
patientforløb. Dette fremmes bl.a. ved standardisering af rum og
udformning.



Den overordnede arkitektur skal være modulopbygget, fleksibel og
elastisk således, at de fysiske rammer til stadighed kan tilpasses
hospitalets funktioner, der løbende ændrer sig over tid.



De fysiske rammer understøtter en rationel drift, hvilket betyder, at
man skal vurdere byggeriet ud fra en totaløkonomisk betragtning.
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3. RAMMER OG KRAV FOR
”NORDFLØJ”

Hjertecentret, der omfatter thoraxkirurgi, kardiologi, transplantationsvirksomheden og thoraxanæstesiologi, er et eksempel på et center, der
blev etableret med en række fællesnævnere og integrationsmuligheder
mellem centrets specialer og funktioner. Integrationen mellem
specialerne og funktionerne har bl.a. medvirket til at sikre en meget høj
kvalitet i transplantationsprogrammet.

3.1 Organisatoriske forhold
Rigshospitalet ledes af en direktion bestående af en hospitalsdirektør
og to vicedirektører med fem tilhørende stabsfunktioner for
økonomi/planlægning, personale, IT, udvikling og kommunikation.
Siden 1995 har Rigshospitalet været organiseret i en centerstruktur og
er i dag organiseret i seks behandlingscentre og to tværgående centre
– Diagnostisk Center og Servicecentret. Hvert center ledes af en
centerdirektør, der har ledelsesmæssigt og økonomisk ansvar. De
enkelte centre er organiseret i klinikker, der typisk varetager ét speciale,
og ledes af en klinikchef.
Centerstrukturen på Rigshospitalet blev gennemført ud fra et primært
ønske om at skabe bedre og mere hensigtsmæssige patientforløb,
optimere patientens vej gennem hospitalet, forkorte hospitalsopholdet
og minimere variationerne i behandlingsmønstrene. Dernæst et ønske
om at etablere en ledelsesmodel, der kunne opfylde ledelsesbehovet
på hospitalet og som samtidig kunne rumme de lægelige specialers
udvikling.
Centrene på Rigshospitalet
fællesnævnere:





er

grupperet

ud

fra

følgende

Patientforløb
Funktioner
Forskning og udvikling
Uddannelse

Abdominalcentret, der bl.a. omfatter medicinsk og kirurgisk hepatologi,
medicinsk og kirurgisk gastroenterologi, nefrologi og urologi, er et
eksempel på et center, der sammenkæder de medicinske og kirurgiske
specialer, som har mange fælles patientforløb.

Tiden efter centerdannelsen har bekræftet, at centerstrukturen ikke
alene har fremmet kvaliteten, udviklingen og servicen i patientbehandlingen, men også det udviklings- og forskningsmæssige
samarbejde specialerne imellem.
Det forudsættes, at Rigshospitalet bibeholder den nuværende
centerstruktur, og at den fortsatte organisationsudvikling sker indenfor
centerstrukturens rammer.
Rigshospitalets enkelte centre ligger i dag ikke fysisk samlet. Når hele
udbygningen er implementeret, vil de enkelte centres klinikker fysisk
være placeret samlet, og centre med de fleste samarbejdsflader være
placeret i umiddelbar nærhed af hinanden. Nybyggeri vil være med til at
optimere centerstrukturen på Rigshospitalet, jfr. nærmere under punkt
7.2 side 38.

3.2 Funktionernes fysiske placering
Med baggrund i studieture, litteraturhenvisninger og oplæg fra
arbejdsgrupper, som har været bemandet med Rigshospitalets
medarbejdere samt tidligere og nuværende patienter, har Rigshospitalet sammenfattet ønsker til det kommende nybyggeri.
Arbejdsgruppernes anbefalinger vil blive inddraget i de relevante faser
senere i projektet.
Patientbærende funktioner
Udgangspunktet for den indbyrdes placering af funktionerne i centrene
skal være hensynet til patienterne, således at der skabes den bedst
mulige sammenhæng i patientforløbene.
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"Nordfløjen"'s sengeafsnit bør placeres, så flere specialer får mulighed
for fleksibelt at udnytte hele sengekapaciteten i bygningen, i spidsbelastede situationer og ved varige aktivitetsændringer. Sengeafsnittenes
placering skal bedst muligt understøtte arbejdstilrettelæggelse og
patientforløb. Dette kræver, at den indbyrdes placering af sengestuer,
operation, intensiv, opvågning, ambulatorier, røntgen og kontorer skal
give mulighed for korte og hensigtsmæssige transportveje mellem de
forskellige enheder. Nærhedsprincipper for disse funktioner skal
reducere transporttiden for patienter og personale.

9. marts 2010

Øvrige funktioners placering på Rigshospitalet
Placering af diverse diagnostiske funktioner synes at gå i retning af
øget grad af decentral placering, hvilket i sig selv øger behovet for
sikring af kapacitetsudnyttelse, kvalitet mv. Den direkte patientkontakt
taler for placering tæt på patienten eller patientens transportveje og
dermed decentral placering. De centrale billeddiagnostiske funktioner
forudsættes samlet ét sted.

Ambulatorieområder bør være fælles for flere specialer og have let
adgang fra sengeafsnittene og operationsgang - en fysisk placering
som eksempelvis Norges Rigshospital anvender. Her er de fælles
ambulatorier adskilt fra sengeafsnittene, men med en meget kort
afstand mellem de to funktioner. Ved en samlet placering af
ambulatorierne tages samtidig højde for en effektiv udnyttelse af de
parakliniske funktioner, fælles ventearealer mm.
Operationsstuer skal så vidt muligt placeres samlet og standardiseres,
så de kan anvendes fleksibelt og med fælles udnyttelse af birum og
opholdsfaciliteter for personalet. Forberedelsesfunktionerne skal
placeres i umiddelbar tilknytning til operationsstuerne, hvilket også vil
være gældende for den postoperative funktion. Eksempelvis vil etageopdelte funktionelle enheder kunne sikre såvel nærhed mellem
operationsstuer, specialespecifik intensiv, stationærsengeafsnit og
ambulatorium i horisontale og vertikale plan.
Placering af dagkirurgi bør ske i én fælles dagkirurgisk enhed med
egne adgangs- og receptionsforhold, venteværelser, operationsstuer,
hvilefaciliteter/opvågning sammen med de nødvendige administrative
funktioner. Der skal gælde helt samme standarder for faciliteter i
dagkirurgien som for den stationære kirurgi. De dagkirurgiske
operationsstuer bør være placeret, så de ved behov vil kunne indgå i
det øvrige kirurgiske område. På denne måde opnås den størst mulige
fleksibilitet.

Nærhed og synlighed er afgørende for trivsel og udvikling af klinisk
forskning, hvilket bevirker, at forskningsfaciliteter skal placeres både
kliniknært og centralt. Konceptet for den overordnede fordeling af
forskningsarealer vil skønsmæssigt være 50 pct. areal kliniknært og 50
pct. areal centralt. Der stiles efter geografisk samling af faciliteter til
fagligt beslægtede forskningsområder.
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Undervisningsfaciliteter skal
(kliniknært) som centralt.

ligeledes

placeres
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såvel

decentralt

De decentrale faciliteter omfatter studiepladser med tilhørende faciliteter som opholdsrum, omklædningsmuligheder, undervisningslokaler til
hold og ikke mindst specialespecifikke færdighedslaboratorier. Disse
rum skal være fleksible således, at de både kan anvendes til mindre
fora og til større forsamlinger, og hvor der kan foregå undervisning af
personale, studerende samt undervisning af patienter.
Fælles for forsknings- og uddannelsesfaciliteter i fremtidens Rigshospital er behovet for fleksibel indretning, god klimastyring, opdateret
IT, medicoteknik, ergonomi og imødekommelse af nødvendige AT- og
sikkerhedskrav.
Som universitetshospital forgrener aktiviteterne sig langt ud over de
daglige og nødvendige rutiner.
Både i national og international sammenhæng skal Rigshospitalet
fremstå, som det ypperste man kan byde på af faglige faciliteter og
miljø. For at imødekomme disse krav må Rigshospitalet have mulighed
for at huse såvel små som store seminarer, kongresser og kunne
tilbyde moderne mødefaciliteter. Dette kræver en fleksibilitet i de fysiske
rammer og en højteknologi, som Rigshospitalet i høj grad savner i dag.
Den åbenhed, som vi også ønsker at vise vores samarbejdspartnere og
patienter, kræver ligeledes, at Rigshospitalet udvider og fornyer sine
mødefaciliteter.
Disse ønsker og ideer kunne imødekommes ved ombygning og
modernisering af Rigshospitalets to store auditorier, de tilstødende
udenoms faciliteter, cafeteriet, personalekantine, biblioteket mv.

3.3 Byggeriet
3.3.1 Fleksibelt byggeri
Ændringer i behandlingsmetoder, arbejdsgange, organisering, politiske
prioriteringer og teknisk udstyr gør, at bygningsmassen løbende skal
bygges om for at kunne opfylde nye krav. Det betyder, at det byggeri,
der vil blive opført, skal være modulopbygget og fleksibelt, så der kan
ske ændringer med et minimum af forstyrrelse af driften.
De økonomiske rammer vil dog sætte en grænse for fleksibiliteten, idet
det f.eks. vil være for dyrt at forberede hele byggeriet på installation af
tungt udstyr, ligesom hele byggeriet ikke kan være forberedt på
installationstunge arealer som operationsstuer. Der vil derfor skulle ske
en differentiering af typer af arealer. Imidlertid bør der laves zoner, der
uden større indgreb kan laves om til installationstunge arealer, men
som fra starten huser et knapt så installationskrævende areal.
Rum
Der skal arbejdes med standardrum for de mest forekommende rum og
herunder ses på, om der ved en mindre tilpasning kan opnås en
udformning, der kan huse flere typer rum, således at der ikke
nødvendigvis skal flyttes vægge mm., hvis et rums anvendelse ændres.
Enestuer vil medføre en anden form for fleksibilitet, idet der er større
chance for, at patienterne kan blive på samme stue i hele
indlæggelsestiden. Med flersengsstuer vil det ofte skulle vurderes,
hvilke patienter, der har størst behov for at ligge på enestue frem for på
flersengsstue med tilhørende flytninger.
Bygningsstruktur
Bygningen bør have en elastisk struktur, der giver gode muligheder for,
at afdelinger både kan vokse og indskrænke og det bør indtænkes,
hvordan en del af bygningen kan sættes ud af drift/ombygges/dele
nedrives, hvis der skulle blive behov for det.
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Installationer
Der bør etableres et passende antal installationsskakte, så installationerne ikke skal trækkes meget langt horisontalt. Der skal være en
passende loftshøjde, så installationerne kan føres i loftet over gangarealet. Mindre ændringer og vedligehold skal kunne foregå, uden at
driften af rummene forstyrres, f.eks. ved, at der er adgang til relæer,
ventiler m.m. fra gangarealerne.

3.3.2 IT-digitalisering af processer
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ensartede, mindsker det risikoen for forvekslinger, gør det lettere for
personalet at finde de ting, der skal bruges, og sikrer hurtig og effektiv
oplæring samt effektive arbejdsgange.
Standardisering af rum er også medvirkende til at forhindre højrevenstre konfusion – et velkendt human factor fænomen, der kan
medføre forvekslinger og fatale fejlbehandlinger.
De nævnte forhold vil indgå som væsentlige elementer i planlægningen
og byggeriet i forbindelse med realiseringen af byggeprojektet på
Rigshospitalet.

Byggeriet skal forberedes til anvendelse af IT-intensive arbejdsprocesser. Kablingen og den IT-mæssige aptering skal understøtte brug af
den nyeste teknologi. Det må forventes, at alle arealer i fremtidens skal
digitaliseres i højere grad end de er i dag.
Forventninger fra pårørende, patienter og servicefunktioner skal ligeledes i stor udstrækning understøttes IT teknisk. Udvikling af det
medicotekniske udstyr vil også have en afsmittende virkning på IT og
hermed bygningens struktur og aptering. Derfor bør installationerne
planlægges, så de kan udvides/ændres til fremtidens krav uden store
bygningsmæssige ændringer. Fremføringsveje og el-materiel bør
planlægges, så ændringer heri vil forstyrre sengebærende og andre
kliniske aktivitetsområder mindst muligt.

3.3.3 Patientsikkerhed og standardisering
Internationalt har der gennem flere år været fokus på patientsikkerhed i
forbindelse med nybyggeri.
Standardisering, valg af rummenes størrelse, anvendelsesmuligheder,
støjabsorberende materialer, anvendelse af lys samt gulvbelægning har
alle betydning for sikkerheden for patienter og personale.
Standardisering betyder fx, at operations- og undersøgelsesrum er
rummelige og identisk indrettet med hensyn til placering af diverse
installationer, apparatur og instrumenter mm. Når rummenes indretning
og placeringen af diverse installationer m.m. i videst muligt omfang er
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3.3.4 Hygiejne
Sikring af optimale hygiejniske forhold er et væsentligt mål for byggeriet
på Rigshospitalet.
Risikoen ved at pådrage sig en sygehuserhvervet infektion har gennem
de sidste mange år ligget mellem 8 og 10 pct. på danske sygehuse.
Disse infektioner, hvoraf mange kan forhindres ved brug af generelle
hygiejniske procedurer, koster årligt samfundet mange millioner kroner
og påfører patienter og pårørende store fysiske og psykiske gener.
Ud over de generelle hygiejniske procedurer, som bl.a. omfatter
håndhygiejne, brug af værnemidler, isolation, logistikken i forbindelse
med affalds- og linnedhåndtering, omfatter forebyggelsen med hensyn
til de infektionshygiejniske aspekter også bygningens indretning.
Rumstørrelser, materialevalg, ventilation, vandforsyning og valg af
medicinsk og teknisk udstyr mm. er alle vigtige aspekter for at reducere
smitterisikoen for både patienter og personale.
Der skal være rum og depoter, så mest muligt udstyr/ utensilier og
apparatur, som ikke bruges, kan stilles væk i rengjort/desinficeret
tilstand og dermed ikke vanskeliggøre rengøringspersonalets arbejde.
Dette mindsker endvidere risikoen for smitteoverførsel.
De enkelte rum skal være af en passende størrelse til funktionen og
indrettet så rengøringsegnet som muligt og med materialer, der let lader
sig rengøre/desinficere. Skyllerum skal indrettes med adskillelse af rene
og urene utensilier, og andet udstyr skal ligeledes tænkes ind fra
starten.
Det særlige fokus på hygiejnekrav, der hidtil har været rettet mod
operationsstuer, laboratorier og sterilcentraler, vil i fremtiden også
skulle rettes mod ambulatorier, sengestuer og radiologien mm, idet der
– på grund af den teknologiske udvikling – i stadig stigende grad også
vil blive udført diagnostiske og behandlingsmæssige procedurer i disse
lokaler.

9. marts 2010

En hensigtsmæssig logistik mht. transport af affald, linned, mad,
medicin, senge, rene og sterile varer til og fra afdelingerne og retur er
ligeledes vigtigt for at sikre afskæring af smitteveje.

3.3.5 Arbejdsmiljø
Rigshospitalet er en kompleks organisation med mange faggrupper og
tilstedeværelse af både farlige stoffer og komplekse arbejdssituationer
med skiftende arbejdstider mv. Arbejdsmiljøet er en vigtig grundsten for
Rigshospitalets virke. I den proces, Rigshospitalet står overfor, skal
sikring af godt arbejdsmiljø medtænkes tidligt i planlægningsfasen for
byggeriet.
Processen omkring arbejdsmiljøudviklingen på Rigshospitalet i
forbindelse med byggeriet vil naturligt tage afsæt i et tæt samarbejde
med Arbejdsmiljøenheden på Rigshospitalet, ligesom brugerinddragelse vil være et vigtigt redskab i en yderligere definition og
udvikling af det gode arbejdsmiljø.
Bygningsmæssige tiltag
Rigshospitalets bygningsmasse er et produkt af en tid, hvor man havde
en anden opfattelse og brug af hospitaler, ligesom de tekniske
muligheder var anderledes. De krav et nutidigt hospital stiller til teknik
og bygningsfysik er væsentlig anderledes.
Det fysiske arbejdsmiljø skal understøttes af en funktionel og sikker
arbejdspladsindretning og forbedrede arbejdsgange.
Korrekt anvendt kan anvendelse af areal- og rumstandarder åbne
mulighed for en ensartet og korrekt dimensionering og indretning af
kliniske funktioner og på den måde øge sikkerheden (genkendelighed),
hygiejnen (de rette overflader med ens krav til rengøring og brug),
ergonomisk arbejdsmiljø (plads til apparatur og bevægelser) mv.
Opmærksomheden skal endvidere rettes mod alle de faktorer (kirurgisk
røg, røntgen, støj, hudbelastninger, kemi, risiko for ulykker, indeklima
m.v.), der påvirker arbejdsmiljøet på et hospital, så man understøtter et
godt fysisk, psykisk og ergonomisk arbejdsmiljø. Der bør opstilles
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præcise krav om lys, støjdæmpning, ventilation, plads, adgangsforhold,
rengøringsvenlighed m.v.
Æstetik (planter, farver, kunst mv.) ses også som en del af det gode
(psykiske) arbejdsmiljø. Det fremmer trivsel, stimulerer sanserne og
giver behagelige rammer om både arbejde og pausefunktioner.
Der pågår et projekt omkring Sundt Hospital, der ligesom de nævnte
forhold vil indgå i planlægningen og byggeriet på Rigshospitalet.

3.3.6 Servicefunktioner
De teknologiske løsninger på de logistiske udfordringer udvikles med
rivende hast. Såfremt man fastlåser de teknologiske valg på
nuværende tidspunkt, vil disse være forældede ved projektets
afslutning. Derfor vil det gennemgående tema for de teknologiske
løsninger være, at der skal skabes gode og rummelige føringsveje.
Endvidere skal den størst mulige fleksibilitet i byggeriet tilvejebringes.
For de tekniske installationer gælder, at alle føringsveje, server-rum,
nødstrømsanlæg mv. bør tilrettelægges og dimensioneres, således at
det til enhver tid vil være muligt at anvende den nyeste teknologi. På
hovedfremføringsniveau er det afgørende, at tekniske installationer
dimensioneres, så de er tilstrækkeligt kraftige til at kunne håndtere
forandringerne i forbrug. Region Hovedstaden har nedsat en tværgående regional arbejdsgruppe, der skal udarbejde en vejledning for,
hvordan der i forbindelse med de enkelte byggeprojekter skal gennemføres en systematisk analyse af, hvordan projektdesignet i videst muligt
omfang understøtter en mere effektiv opgaveløsning og en bedre
ressourceanvendelse, herunder god driftslogistik.
I det videre arbejde med realisering af Rigshospitalets byggeprojekt
skal der udarbejdes en række analyser inden for serviceområdet for at
sikre, at de bedste løsninger inden for de givne rammer vælges. I dette
arbejde vil anbefalingerne fra ovennævnte arbejdsgruppe indgå.

3.3.7 Rationaliseringsgevinster
Planlægning af patientforløb skal sikre, at behandlingsforløbene bliver
med den bedst mulige kvalitet og uden spildtid. Hospitalets design/
arkitektur skal støtte og fremme det effektive patientforløb samt sikre
optimale arbejdsgange.
Som udgangspunkt skal den indbyrdes placering af funktioner primært
være hensynet til patienten, således at der skabes den bedst mulige
sammenhæng i patientforløbet. Derudover skal det sikres, at de fysiske
afstande, der er mellem de mange forskellige funktioner/opgaver, som
medarbejderne har i forbindelse med behandling og pleje af den
enkelte patient, bliver så kort som muligt. Disse principper skal være en
ledetråd for byggeriet.
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Det betyder bl.a., at bygningens fysiske layout skal sikre, at gåafstanden for at løse de forskellige daglige opgaver er den mindst mulige.
Eksempelvis:


skal indretning af sengeafsnittene tage hensyn til gangdistancer
mellem medicinrum og sengestuer og mellem sygeplejerskens
arbejdsstation og sengestuen



skal sengeafsnittene være af en passende størrelse set ud fra et
driftsmæssigt synspunkt og indrettes, så der kan ske en let og
samlet overvågning af patientgruppen



skal der på afsnittene være plads til alt nødvendigt udstyr, mens
redundans bør undgås. Hermed undgås unødig brug af tid til
afhentning og transport af apparatur og andre utensilier



skal funktioner, som har samme krav til anvendelse af større apparatur, placeres i fysisk nærhed af hinanden



skal der være elektronisk registrering af diverse apparaturer og
hjælpemidler, da det vil reducere spildtid brugt på at finde ting, som
ikke ligger på deres plads

Arbejdsgangsanalyser og erfaringer, bl.a. Lean-baserede, skal inddrages i den videre udvikling af placeringen af de kliniske funktioner
samt i indretningen af de enkelte funktionsområder.
Et effektivt logistiksystem for patienter, personale, varer, medicin,
prøver, mad m.v. vil ligeledes tilgodese krav om effektivisering. Det er
eksempelvist væsentligt, at bygningen er forberedt til at indføre
medicindispenseringssystemer, idet dette vil reducere både tid på
medicinadministration og risikoen for fejlmedicinering.
Anvendelse af trådløst net, elektroniske journaler inklusiv mulighed for
elektronisk information om patientens fysiske opholdsted, samt
anvendelse af den nyeste teknologi for ”kaldesystemer”, vil dels give
patentsikkerhed og dels øger plejepersonalets tid til patientbehandlingen.
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Rummene til de mange forskellige funktioner skal være støjdæmpet, og
unødig støj skal elimineres i forbindelse med udførelse af arbejdsprocedurer, som kræver koncentration, og hvor risiko for fejl er stor. Der
skal være det rette lys til den enkelte arbejdsprocedure. Udover at
reducere fejl og skabe større sikkerhed for patienten, vil det også højne
effektiviteten.
De mange forventninger til rationaliseringsgevinster, der er beskrevet i
Ekspertudvalgets rapport, tager udgangspunkt i ”barmarks” byggeprojekter. Rigshospitalets byggeprojekt omhandler kun en mindre del af
hospitalets samlede funktioner, hvorfor det ikke er muligt at opfylde alle
disse forventninger ved opførelse af en ”Nordfløj”.

3.3.8 Miljø, energi og bæredygtighed
I Region Hovedstaden er nedsat en tværgående regional arbejdsgruppe, der undersøger mulighederne for at inkorporere principperne
om bæredygtighed bedst muligt i de nye hospitalsinvesteringer.
Samtidig forventes det, at regionsrådet i 2010 vil vedtage en samlet
klimastrategi.
Det igangværende arbejde skal resultere i en form for idékatalog, der
kan medvirke til at fremtidssikre de nye byggerier til fremtidens miljø- og
energimæssige udfordringer. Blandt målsætningerne er en minimal
påvirkning af miljøet samt de bedst mulige miljømæssige løsninger og
arbejds- og produktionsforhold for medarbejdere og patienter ved
projektering, nybyggeri og drift.
Det forventes, at en prioritering af indsatsen på følgende områder vil
være afgørende for opnåelsen af de ønskede mål:


energirigtige løsninger i alle faser af byggeriernes tilblivelse og
efterfølgende drift



miljørigtig projektering og byggeri i alle faser af byggeriernes
tilblivelse og efterfølgende drift
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mindskelse af udledning af farlige stoffer fra hospitalerne, herunder
spildevand, bl.a. ved at indtænke renest mulige teknologier i alle
faser af byggeriernes tilblivelse og efterfølgende drift

Arbejdsgruppens afrapportering vil udgøre et væsentligt grundlag for
det videre arbejde med miljø, energi og bæredygtighed på
Rigshospitalet.
Konkret i forhold til energiforbruget forventes stramninger i bygningsreglementets krav til bygningers energiforbrug i 2010, i 2015 og i 2020.
Alene disse krav vil betyde, at en ny bygning på en række områder vil
skulle anvende betydelig mindre energi end de eksisterende bygninger.
Den nye bygning skal som minimum projekteres efter de krav, der
forventes i år 2015. Dette vil betyde store isoleringstykkelser, nye typer
vinduesruder og –rammer, bedre brug af dagslys, styring af kunstig
belysning, effektiv solafskærmning, styring af ventilation, evt. naturlig
ventilation i nogle områder, moderne pumper mm.
Det samlede elforbrug til apparatur vil formodentlig stige pga. af mere
apparatur og automatiske løsninger. Ved valg af apparatur skal
energiforbrug- og mønster vurderes, således at el-forbruget mindskes.
Det skal i den forbindelse overvejes om, der skal etableres systemer til
egen produktion af energi som solvarme og brug af spildvarme.

3.3.9 Kvalitet i byggeriet
Kvalitet i byggeriet har i videste forstand mange dimensioner:







Overholdelse af budgetter og tidsplaner for byggeriet
Fravær af fejl og mangler
Materialevalg og bygningens fremtidige vedligeholdelse og
energiforbrug
Arkitektonisk kvalitet og fleksibilitet mht. fremtidens anvendelsesmuligheder
Tilgængelighed for patienter og pårørende
Fysisk arbejdsmiljø i bredeste forstand
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Disse overordnede parametre vil Rigshospitalet sikre i planlægningen
og gennemførelsen af byggeriet. I denne sammenhæng er der desuden
udfærdiget fælles retningslinjer for regionen, som bl.a. fastsætter tidsstyring af projektet, kvalitets- og risikostyring samt en økonomistyringsmodel, som alle skal bidrage til at sikre en gennemførelse af
projektet til rette tid og inden for de givne økonomiske rammer.
Ved udvælgelse af samarbejdspartnere vil Rigshospitalet anvende
nøgletalskrav og nøgletal fra tidligere opgaver, som er indberettet til
Byggeriets Evaluerings Center, således at kravet allerede anvendes
ved prækvalifikationen. Man kunne desuden overveje en incitamentsstruktur i kontrakten og samarbejdsfremmende instrumenter, som vil
kunne give billigere og bedre byggeri, da det har vist sig, at bedre
samarbejdsformer kan reducere fejl og mangler samt sikre byggeri til
tiden.
For at skabe mere værdi for pengene vil Rigshospitalet benytte sig af
den nyeste viden om bedste praksis gældende for alle faser i byggeriet.
Bedste praksis er systematisk brug af de erfaringer, der allerede
eksisterer blandt offentlige bygherrer indenfor samarbejds- og entrepriseformer, planlægning af byggeri, økonomistyring, brugerinddragelse, konflikthåndtering, risikostyring og samarbejde på byggepladsen. Der vil ligeledes blive stillet krav om anvendelse af Leanproduktion, TQM principper eller ”Trimmede byggerier”, der handler om
at maksimere værdien og minimere spildet gennem en rullende
planlægning og styring af hele byggeprocessens logistik, samt
samarbejde og inddragelse af fagene på byggepladsen. Der skal
desuden stilles krav om anvendelse af standardiseret Informations- og
Kommunikationsteknologi (IKT).
Der skal ikke alene være fokus på opførelsesomkostninger, men også
på en totaløkonomisk betragtning, f.eks. i forhold til efterfølgende
driftsudgifter, vedligeholdelse og energi. Der skal vælges den løsning,
der giver den bedst mulige samlede anlægs- og driftsøkonomi.
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opstille 10 principper for Helende Arkitektur, som skal lægges til grund
for udformningen af byggerier. I dette arbejde vil brugere blive
inddraget.

Kunst
Rigshospitalet er som regional institution forpligtet til at afsætte et fast
beløb (1 pct.) til udsmykning og kunst i forbindelse med ny- og
ombygninger over en million kr.
Der er en tradition på Rigshospitalet for, at der i bygningsmæssige tiltag
af større karakter er indarbejdet væsentlige stykker kunst og
udsmykning, lige fra udarbejdelsen af specialdesignet inventar i
Rigshospitalets første samlede bygningskompleks på Blegdamsvej
(1910) til Saabyes relief i stuetagen i Centralkomplekset (1970).

3.3.10 Helende Arkitektur
Arkitektur og design
Bevidstheden om de fysiske rammers påvirkning af helbredsprocessen
er øget markant gennem de seneste år. Regionsrådet har i april 2008
besluttet, at disse elementer skal vægtes i ethvert byggeri, både
renovering og nybyggeri.
Arkitektur kan ikke helbrede alene, men den grundlæggende tanke
omkring Helende Arkitektur er, at den arkitektoniske udformning,
dagslysets kvalitet, rummets stemning, farver, lyd og muligheden for at
være privat og tryg kan understøtte den heling, der finder sted både
fysisk og psykisk. Både patientens, personalets og de pårørendes
oplevelse af rum og arkitektur er en del af begrebet.
I Region Hovedstaden defineres begrebet Helende Arkitektur overordnet i en tværgående regionalarbejdsgruppe. Arbejdsgruppen vil
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Sydkomplekset og Centralkomplekset, der er anlagt som haverum/
udeopholdsrum i 2007.
Den fremtidige udformning og brug af have- og udearealerne skal søge
at skabe sammenhæng mellem rummenes udformning og rummenes
brug. Der skal eksempelvis tages højde for, at mange brugere har
større eller mindre handicap, ligesom såvel pårørende som patienter
kan være under psykisk pres, når de ankommer til matriklen.
I den videre proces skal brugerne defineres nærmere, ligesom deres
forskelligartede behov skal afdækkes yderligere. Dette skal i stor
udstrækning ske gennem brugerinddragelse forud for og i
programfasen.
Tilgængelighed og åbenhed
Tilgængelighed tolkes bl.a. som et forsøg på i størst muligt omfang at
ligestille handicappedes adgang og brug af en bygning med ikkehandicappede, når man taler om hospitalsbyggeri.

Det er Rigshospitalets mål at:
 lade valget af kunst/udsmykning være baseret på evidens, i den
udstrækning det kan lade sig gøre
 anvende kunst/udsmykning, der både er fast (integreret i
arkitekturen ved belægninger/ vægpartier/ særlige materialer mv.)
og udskiftelig (maleri, tekstil, skulptur, belysning og inventar)
 at lade kunst og udsmykning være en del af både ude- og inderum
Haver og uderum
I dag er uderummene præget af adgangsveje (kørebaner, parkering og
fortove) med fast belægning. En mindre del af friarealet er udlagt som
have. De grønne elementer på matriklen er træer af varierende type og
alder samt et gennemgående tema af lavendler og gingko biloba i store
betonkummer med indlagte sø-sten, der matcher facaden i den nyere
bygningsmasse. Et andet markant element i uderummet er store
spejlbassiner i tilknytning til hovedindgangen samt haverummet mellem

Al planlægning og udførelse af byggeri skal som minimum være
baseret på ”DS 3028 'Tilgængelighed for alle'” (eller tilsvarende
gældende lovgivning), som er blevet til i samarbejde med handicaporganisationerne. På dette område er det Rigshospitalets ønske at gå
forrest med nye og forbedrede løsninger, i det omfang det er muligt.
Mødet med hospitalet kan være en overvældende oplevelse. Man skal
være opmærksom på, at patienter ankommer til hospitalet med meget
forskellige forudsætninger og med forskellige behov. Fra førstegangspatient, som aldrig har været på et hospital før, evt. uden danskkundskaber, til den patient, som kender alt til hospitalets organisation og
struktur. Såvel indgangspartier som øvrige arealer skal være
imødekommende og overskuelige og forsynet med letforståelig og
entydig skiltning. Løsningen af skiltningen skal afspejle mangfoldigheden i Rigshospitalets brugere og udvikling. Godkendelse af løsning
bør derfor ske i samarbejde med brugerne. Det er derudover
afgørende, at arbejdet med skiltning – som vil følge Region Hovedstadens skiltemanual – indtænkes tidligt i processen.
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3.3.11 Forhold på matriklen
Adgang og bevægelse
Rigshospitalet er beliggende på Østerbro i en tæt bykontekst.
Hospitalets funktioner er fordelt på fire matrikler gennemskåret af
trafikerede indfaldsveje til København. Den primære matrikel,
Blegdamsvej 9, er til to sider afgrænset af hovedindfaldsveje og på de
to øvrige sider af stille lokalveje, der ligger mellem Rigshospitalet,
Fælledparken og Amor-parken.
Rigshospitalets mange brugere ankommer til matriklen døgnet rundt. I
mange anledninger og på mange måder: Ambulance, sygetransport,
privat bil, taxa, cykel, servicebus, varevogn, lastbil, bus og til fods.
Ankomsten sker både til hovedindgangen og til øvrige opgange.
Der går flere buslinjer til Rigshospitalet – disse stopper dog op til flere
hundrede meter fra bestemmelsesstedet. Dette anses for værende
meget langt for nogle patienters vedkommende. Der er ikke lysreguleret
adgang til matriklen, hvilket er en udfordring set i lyset af de trafikerede
veje matriklen grænser op til i kombination med de mange brugeres
ankomst til matriklen over hele døgnet.
På Blegdamsvejmatriklen er der ca. 850 parkeringspladser, som for
langt de flestes tilfælde er overfladeparkering. Derudover er der
parkeringspladser på kommunens veje der omkranser matriklen. Der er
mangel på parkeringspladser, både til personale, patienter og
besøgende. Det forventes, at kommunen vil give tilladelse til et antal
nye parkeringspladser med et max på ca. 1 plads pr. 100 kvadratmeter.
Nye parkeringspladser vil skulle etableres i konstruktion, på grund af
krav fra kommunen og pladsmangel på matriklen.
Generelt er matriklen meget trafikeret at bevæge sig rundt på for alle
typer trafikanter. Alle transporttyper benytter samme trafikkanaler.
Bløde og hårde trafikanter bevæger sig ad samme spor og krydser
hinandens ”spor”. Dette er uhensigtsmæssigt, eksempelvis ved
kombinationen bløde trafikanter og lastbiler med varer.
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I forbindelse med Byggeprogrammet skal der udarbejdes en samlet
trafikanalyse for matriklen på Blegdamsvej.
Vidensbydel Nørre Campus
På foranledning af Københavns Universitet blev der i 2007-2008
udarbejdet en vision for Nørre Campus.
Visionen blev udarbejdet af Københavns Kommune, Parken,
Rigshospitalet og Københavns Universitet. Resultatet af dette arbejde
har Københavns Universitet besluttet at gå videre med i samarbejde
med Universitets- og Bygningsstyrelsen, Københavns Kommune og
Realdania, mens Rigshospitalet indgår i projektets koordinationsgruppe.
Rigshospitalet bliver dermed naturligt indlemmet i områdets visionsplan,
der dækker kvalitet og kapacitet for de mange fornyelser og
investeringer i Nørre Campus. Fokus er at udvikle en vidensbydel, der
samler forskning, vidensinstitutioner og virksomheder, der er beslægtet
til nuværende institutioners virkefelt. Visionen for projektet er endvidere
at sikre sammenhæng i forhold til byen, trafikken og de grønne
områder. Det er af største vigtighed, at Rigshospitalet indgår i dette
projektarbejde og sikrer, at kommende nybyggeri og udvikling på
Rigshospitalet sættes ind i de overordnede planer og ønsker, som
ligger i Vidensbydel Nørre Campus. Der er på nuværende tidspunkt
alene tale om en perspektivering, som fordrer mange parters samspil,
bl.a. fra private fonde, Københavns Kommune m.fl.

3.3.12 Myndighedsbehandling
For at sikre, at udbygningsplanerne holder sig inden for
myndighedernes krav til byggeri på Rigshospitalet, er der etableret et
tæt samarbejde med Københavns Kommune omkring kommune- og
lokalplaner for området.
Indledningsvis fokuseres på at få godkendt et kommuneplantillæg, der
kan rumme det byggeri, der er indeholdt i det samlede nybyggeri på
136.000
bruttokvadratmetre.
Kommuneplanen
udstikker
de
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overordnede rammer for matriklen, hvilket udmønter sig i specifikke
rammer for etagehøjde og bebyggelsesprocent. I dag er rammerne for
Rigshospitalet, at nybyggeri maksimalt må være otte etager højt, og at
bebyggelsesprocenten for matriklen ikke må overstige 175 pct. Ifølge
Københavns Kommune skal man påregne ca. 9 måneder for processen
omkring vedtagelse af et kommuneplantillæg.
Som en del af planen for nedrivning af bygninger indgår bevaringsværdige bygninger i byggefelt II, jf. afsnit 6.5.2
Ligeledes skal der ansøges om nedlæggelse af lejlighederne i Funktionærboligen. Begge forhold vil indgå i ansøgningen om nyt kommuneplantillæg.
Børnehavens lejemål skal opsiges. Efterfølgende skal der udarbejdes
en ny lokalplan for Rigshospitalet. Denne skal vedtages på baggrund af
det projekt, der vinder konkurrencen for byggeriets udformning. For at
mindske risikoen for, at det vindende projekt ikke kan godkendes i
lokalplanregi, vil Københavns kommune få en rådgivende rolle ved
forberedelsen af byggeprogram og konkurrence.
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4. PATIENTGRUNDLAG
4.1 Specialesammensætning
Rigshospitalets specialesammensætning og patientgrundlag er fastlagt
i Hospitalsplanen. Implementeringen af Hospitalsplanen medfører en
del rokader mellem regionens hospitaler. For Rigshospitalet både indog udflytninger.
4.1.1 Indflytninger af funktioner/specialer til Rigshospitalet
Følgende funktioner/specialer flyttes til Rigshospitalet:







Thoraxkirurgi fra Gentofte Hospital
Karkirurgi fra Gentofte Hospital m. elektiv udefunktion på Gentofte
Hospital
Gynækologi og obstetrik fra planlægningsområde Byen
Pædiatri fra planlægningsområde Byen
Tand-, mund og kæbekirurgi fra Hillerød Hospital og Glostrup
Hospital
Kraniekirurgi fra Glostrup Hospital

Som følge af et ønske om en hurtig ledelsesmæssig sammenlægning,
har hospitalet fem midlertidige udefunktioner, som først alle fysisk kan
indflyttes til Rigshospitalet, når der er etableret en fuldt udbygget
Nordfløj på Blegdamsvej. Det drejer sig om følgende midlertidige
udefunktioner:






Thoraxkirurgi på Gentofte Hospital
Karkirurgi på Gentofte Hospital
Gynækologi og obstetrik på Gentofte Hospital
Pædiatri på Gentofte Hospital
Gynækologi og obstetrik på Frederiksberg Hospital (pr. 1.1. 2010 er
gynækologien flyttet til udefunktionen i Gentofte og obstetrikken
flyttet til Rigshospitalet/lejede lokaler i Aldersrogade)
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Respirationscenter Øst flyttes til Glostrup Hospital
Klinik for Rygmarvsskader flyttes fra Hornbæk til Glostrup Hospital
Øjenklinikken flyttes til Glostrup Hospital, idet en mindre kapacitet
bibeholdes på Rigshospitalet til behandling af cancer- og
traumepatienter samt børn
Allergiklinikken flyttes til Gentofte Hospital
En mindre del af onkologien flyttes til Hvidovre Hospital
Voksen rygkirurgi flyttes til Glostrup Hospital, ekskl. behandling af
cancer- og traumepatienter samt patienter med deformiteter
En mindre del af øre-, næse- og halsområdet (planlægningsområde
Syd) flyttes til Gentofte Hospital
Klinisk farmakologi flyttes til Bispebjerg Hospital

4.1.3 Rigshospitalets optageområder
Indenfor følgende specialer skal Rigshospitalet varetage special- og
hovedfunktioner for planlægningsområderne Byen og Syd:






Nefrologi
Urologi
Hæmatologi
Mammakirurgi
Plastikkirurgi

Endvidere skal Rigshospitalet varetage specialfunktioner inden for
kardiologi for planlægningsområde Byen og Syd.
For følgende specialer skal Rigshospitalet varetage special- og
hovedfunktioner for planlægningsområde Byen:






Onkologi
Øre-, næse- og halssygdomme
Gynækologi og obstetrik
Pædiatri
Neurologi

4.1.2 Udflytninger af funktioner/specialer fra Rigshospitalet
Følgende specialer flytter fra Rigshospitalet:
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operationer, som resultatet ved anvendelse af regionens generelle
fremskrivningsmodel når dette er tilpasset forventninger om vækst i
sengedagsaktiviteten på kræft- og intensivområdet.

5.1 Aktivitetsforudsætninger
Rigshospitalets patientunderlag er fremskrevet til 2015 under hensynstagen til den demografiske udvikling fra 2006 samt
implementeringen af Hospitalsplanen.
Hospitalsforbruget og hermed Rigshospitalets behandlingsaktivitet i
2015 vil udover den demografisk betingede udvikling også være
afhængig af udviklingen i den medicinske teknologi, introduktion af nye
behandlingstiltag samt udviklingen i sygdomsmønstre, hvor alle
forholdene varierer fra speciale til speciale.
Region Hovedstaden har udarbejdet en generel model, der fremskriver
de overordnede aktivitetstal for alle specialer på følgende måde:





Antal indlæggelser og operationer øges med 0,8 pct. per år
Gennemsnitlig liggetid falder med 3,3 pct. per år
Antal ambulante besøg stiger med 5 pct. per år
Antal sengedage falder med 2,5 pct. per år

Dertil lægges forventet vækst i aktiviteten på kræft- og intensivområdet.
Fremskrivningsmodellen er udarbejdet med henblik på anvendelse af
ensartede dimensioneringsfaktorer for alle regionens hospitaler.
Rigshospitalet er imidlertid et højt specialiseret hospital med meget få
specialer med generelle optageområder, hvorfor udviklingen i den gennemsnitlige liggetid, antal udskrivninger, ambulante besøg og
operationer varierer meget fra speciale til speciale.
På den baggrund har Rigshospitalet for de enkelte specialer foretaget
en fremskrivning af den forventede behandlingsaktivitet.

Tabel 1 viser Rigshospitalets patientaktivitet i 2015, når hele Hospitalsplanen er implementeret. Aktiviteten er opgjort i antal sengedage,
ambulante besøg og operationer fordelt på specialer.

Resultatet af Rigshospitalets fremskrivning af behandlingsaktiviteten
giver for hospitalet som helhed samme resultat for senge og
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Tabel 1 Aktivitet på Rigshospitalet 2015

Speciale
Anæstesiologi, Intensivklinikken (ABD)

Antal
sengedage
2015

Antal ambulante
besøg

Antal
operationer

6.970

Anæstesiologi, Smerteklinikken

5.157

Anæstesiologi, Trykkammer

3.423

Børnekirurgi

5.026

3.622

Epidemi

6.241

13.568

Gynækologi

10.018

31.527

Hepatologi

5.090

3.185

27.648

20.947

Hæmatologi

19.006

46.802

Karkirurgi

14.615

20.460

2.702

Kirurgisk gastroenterologi

13.971

11.324

1.223
1.504

Hjetemedicin

Mammakirurgi

2.110

15.172

Medicinsk endokrinologi

2.098

33.556

Medicinsk gastroenterologi
Nefrologi

8.978

5.191

18.881

30.105

Nefrologi, dialyse

1.346
7.183
9.109

45.308

Neonatalogi

12.713

Neurokirurgi

14.291

10.096

Neurologi

8.766

25.843

Obstetrik

25.892

107.987

2.472

368

5.170

370

15.495

81.410

Oftalmologi
Onkologi

3.256

Ortopædkirurgi

17.577

21.198

3.475

Plastikkirurgi

13.888

17.708

4.495

Pædiatri ekskl. neonatalogi

29.450

60.729

1.567

4.567

12.802

Reumatologi
Skadestue
Tand, mund og kæbekirurgi
Thoraxkirurgi

13.311
1.475

20.256

1.101

29.683

3.024

5.530
4.713

Urologi

14.527

27.840

Øre-næse-hals kirurgi

10.379

28.391

4.418

Hovedtotal 2015

339.724

725.112

54.463

Hovedtotal 2006

335.512

556.171

37.613

Tabellen viser, at Rigshospitalet i 2015 skal varetage en aktivitet på
339.724 sengedage, 725.112 ambulante besøg og 54.463 operationer.
I forhold til 2006 forventes en stigning i antallet af sengedage på 1,3
pct. og en stigning i antallet af ambulante besøg og operationer på
henholdsvis 30,4 pct. og 44,8 pct.

5.2 Kapacitetsudnyttelse og arealstandarder
Som grundlag for dimensioneringen af Rigshospitalets behandlingskapacitet i 2015 er der forudsat følgende kapacitetsudnyttelse:






Sengene er beregnet i 7-døgnssenge med 85 % belægning
Ambulatorierne udnyttes effektivt i 7 timer per dag i 220 dage per år
Operationsstuerne udnyttes effektivt i 7 timer per dag i 220 dage per
år
Fødestuerne udnyttes med gennemsnitlig 1,5 fødsel per døgn
Dialysestationerne udnyttes med 530 dialyser per station per år

og følgende arealstandarder:

Almindelige senge i nybyggeri – 37 m2

Almindelige senge i renoverede bygninger – 48 m2

Billeddiagnostik og laboratoriepladser – Rigshospitalets nuværende
arealer
Den anvendte arealstandard for senge i renoverede bygninger er
baseret på et teoretisk rumprogram udarbejdet i forbindelse med
planlægningen for nybyggeri og renoveringsprogram i foråret 2009. Den
højere standard i forhold til nybyggeri skyldes overvejende, at Centralog Sydkomplekset er opført med dobbelt korridorsystem. I mellem
korridorerne er der birum uden dagslysadgang, hvilket reducerer
muligheden for at indrette arbejdsrum.
Alle øvrige arealstandarder er Region Hovedstadens arealstandarder
for hospitalsbyggeri.
Kapacitetsudnyttelse og arealstandarder kan ændres i forhold til
ovenstående, hvis der senere træffes beslutning om det.
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5.3 Kapacitets- og arealbehov

Tabel 2 Kapacitet på Rigshospitalet 2015

Udgangspunktet for beregningen af Rigshospitalets fremtidige kapacitets- og arealbehov er fremskrivningen af Rigshospitalets patientaktivitet fra 2006 til 2015 samt de af Region Hovedstaden fastlagte arealstandarder og kapacitetsudnyttelsesgrader jf. ovennævnte afsnit 5.2.

Speciale

Antal senge
Anæstesiologi, Intensivklinikken (ABD)

På det ambulante område er derudover anvendt en specialevis opgørelse over fordelingen af ambulante besøg på rumtyper (standardrum, specialrum og behandlingspladser) samt det gennemsnitlige
tidsforbrug per besøg. For operationer er ligeledes anvendt specialevis
opgørelse over fordelingen mellem dagkirurgi og stationær kirurgi samt
det gennemsnitlige tidsforbrug per operation samt.
5.3.1 Kapacitetsbehov 2015
Tabel 2 viser behovet for behandlingskapacitet i 2015, når
Hospitalsplanen er implementeret. Kapaciteten er opgjort i senge,
ambulatorierum og operationsstuer fordelt på specialer. Tabellen viser,
at der i 2015 vil være behov for 1.095 senge, 305 ambulatorierum og 72
operationsstuer.

22,5

Anæstesiologi, Smerteklinikken
Anæstesiologi, Trykkammer

Antal
Antal OP-stuer
ambulatorie-rum

1,7
Dimensioneres særskilt

Børnekirurgi

16,2

2,2

Epidemi

20,1

3,5

Gynækologi

32,3

12,4

Hepatologi

16,4

1,4

Hjetemedicin

89,1

5,3

Hæmatologi

61,3

26,6

1,4
6,4
6,6

Karkirurgi

47,1

7,8

3,7

Kirurgisk gastroenterologi

45,0

6,0

1,9

Mammakirurgi

6,8

4,6

2,6

Medicinsk endokrinologi

6,8

9,8

Medicinsk gastroenterologi

28,9

3,5

Nefrologi

60,9

5,3

Nefrologi, dialyse
Neonatalogi

Dimensioneres særskilt
41,0

Neurokirurgi

46,1

5,1

Neurologi

28,3

18,6

Obstetrik

83,5

46,7

0,6

1,2

2,5

0,7

Onkologi

49,9

43,9

Ortopædkirurgi

56,7

6,7

6,4

Plastikkirurgi

44,8

6,1

6,7
0,8

Oftalmologi

Pædiatri ekskl. neonatalogi

94,9

40,2

Reumatologi

14,7

16,8

5,1

Skadestue

Dimensioneres særskilt

Tand, mund og kæbekirurgi

4,8

4,4

3,5

Thoraxkirurgi

95,7

0,7

11,5

Urologi

46,8

9,5

6,1

Øre-næse-hals kirurgi

33,5

13,6

7,6

1.095

305,0

71,6

Hovedtotal 2015
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5.3.2 Arealbehov 2015
Arealbehovet for senge, ambulatorier og operationsstuer er beregnet ud
fra arealstandarderne beskrevet under afsnit 5.2.
Beregningerne af arealbehovet for kliniske og parakliniske specialfunktioner (Diagnostisk Center) og andre tværgående funktioner tager
udgangspunkt i ændringerne som følge af Hospitalsplanen.
De er vægtet i forhold til en fordelingsnøgle (pointsystem), med
udgangspunkt i de kliniske specialers rekvisitioner til de tværgående
funktioner/enheder. Efterfølgende er foretaget en individuel vurdering af
konsekvenserne inden for hvert paraklinisk speciale. Det samlede
nettoarealbehov for de tværgående er estimeret til at stige med ca. 5
pct. i forhold til arealerne i dag. For de fleste funktioner gælder det, at
arealbehovet skal analyseres nøjere i det videre arbejde.
Arealbehovet for forskning og undervisning er fastlagt ud fra oplysninger om arealforbruget på andre universitetshospitaler i ind og
udland, herunder opgørelse fra Wissenschaftsrat i Tyskland (2005),
som viser, at forskning udgør 9,3 pct. og undervisning 6,4 pct. af det
samlede areal på 34 universitetshospitaler. Rigshospitalet har forudsat,
at arealerne til forskning og undervisning i fremtiden bør udgøre
henholdsvis 9 pct. og 7 pct. af hospitalets samlede areal. I
undervisningsarealet er indeholdt møde/konferencerum i de kliniske
centre.

9. marts 2010

Servicecentrets vurdering. For de fleste funktioner gælder ligeledes, at
arealbehovet bør analyseres nærmere i det videre arbejde.
I tabel 3 er vist det samlede teoretiske nettoarealbehov i 2015, ekskl.
teknik-, trafik- og konstruktionsarealer.
Tabel 3 Rigshospitalets nettoarealbehov 2015
Funktion
Senge
Ambulatorier inkl. dialyse
Operationer
Fødsler
Kliniske-, parakliniske- og andre tværgående funktioner
Forskning (inkl. kontorer)
Undervisning
Kontorer og personalefaciliteter
Logistik, servicefunktioner mv.
Samlet nettoarealbehov på Rigshospitalet i 2015

Nettokvm.
49.474
12.905
11.528
917
21.930
16.200
12.600
38.157
21.622
185.333

Tabel 3 viser, at det teoretiske arealbehov på Rigshospitalet i 2015
udgør ca. 185.000 nettokvadratmeter, når hele byggeprojektet for
Rigshospitalet er implementeret.

Arealbehovet for kontorarbejdspladser er opgjort ud fra antal
personaler, der forventes at have behov for kontorarbejdspladser
(ekskl. forskningskontorer).
Region Hovedstadens arealstandarder pr. kontorarbejdsplads er
anvendt. For kontorpladser i ikke kliniske centre er derudover afsat et
areal på 5,7 nettokvadratmeter per plads til andel i personalefaciliteter
(køkken, ophold), andel i møderum og andel i supplerende funktioner
(kopi/print, affaldsdepot, rengøringsrum).
Arealbehovet for servicefunktioner herunder logistik og personalefaciliteter mm. er opgjort ud fra en fremskrivning baseret på
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5.4 Behov for nybyggeri
Efter realisering af det samlede byggeprojekt for Rigshospitalet udgør
det teoretiske nettoarealbehov ca. 185.0000 nettokvadratmeter jf. afsnit
5.3.2.
Derudover forudsættes:




brutto-/nettofaktor på 2,1 i nybyggeri og i Centralkomplekset
uændret brutto-/nettofaktor i forhold til i dag i øvrige bygninger
hospitalets funktioner er samlet på matriklen på Blegdamsvej 9, i
Den Hvide Bygning på Tagensvej samt lejemål i Bio Research
Innovation Center (BRIC)

Rigshospitalets funktioner råder i dag over et samlet areal på ca.
143.000 nettokvadratmeter.
Med ovenstående forudsætninger forventes dette efter de samlede
byggeprojekters gennemførelse at være reduceret med ca. 23.000 til
omkring 120.000 nettokvadratmeter. Reduktionen er fordelt med ca.
12.500 nettokvadratmeter nedrevet, ca. 6.500 nettokvadratmeter i
opsagte lejemål og ca. 4.000 nettokvadratmeter reduceret som følge af
flere arealer til trafik og teknik.
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Forskellen mellem de ca. 120.000 nettokvadratmeter til rådighed og det
beregnede teoretiske arealbehov på ca. 185.000 nettokvadratmeter
udgør ca. 65.000 nettokvadratmeter, hvilket med en brutto/nettofaktor
på 2,1 for nybyggeri udløser et byggebehov i størrelsesordenen
136.000 bruttokvadratmeter.
Det samlede byggebehov er ca. 17.000 bruttokvadratmeter mere end
de 119.000 som tidligere er beregnet i 2009. Forskellen skyldes
overvejende at:





kapacitetsudnyttelse og arealstandarder er opdateret
der i tidligere beregninger kun er indregnet nedrivning af H-bygningen og den røde Administrationsbygning og ikke de øvrige
bygninger, der reelt skal nedrives for at kunne realisere den
samlede udbygningsplan
der i Idéoplægget er forudsat en mindre geografisk spredning af
hospitalets funktioner, således at en række lejemål udenfor
matriklen på Blegdamsvej opsiges. Bibeholdes disse lejemål
reduceres byggebehovet med ca. 14.000 bruttokvadratmeter fra
136.000 til 122.000 bruttokvadratmeter.

side 25 af 44

IDÉOPLÆG FOR RIGSHOSPITALETS BYGGEPROJEKT

9. marts 2010

side 26 af 44

IDÉOPLÆG FOR RIGSHOSPITALETS BYGGEPROJEKT

6. DET SAMLEDE BYGGEPROJEKT
Rigshospitalets samlede udbygningsprojekt,forudsætter nybyggeri af
ca. 119.000 bruttokvadratmeter og totalrenovering af Centralkomplekset, Mellembygningen og Sydkomplekset opdelt i fire faser.
Projektet skitserer de overordnede rammer for udbygning og renovering
af hospitalet med det formål, at Rigshospitalet også fremover skal være
Danmarks førende hospital for højt specialiseret behandling. For at
hospitalet kan være det, er de fysiske rammer nødt til at være i orden.
Den samlede økonomiske ramme for gennemførelse af det samlede
byggeprojekt er beregnet til ca. 7,7 mia. kr.
Under totalrenoveringen af Rigshospitalet, som muligvis kan forløbe
over en 8 til 12 års periode, vil den daglige drift af hospitalet uvilkårligt
blive påvirket – dels vil patienternes indlæggelsesforløb blive påvirket
og dels medarbejdernes arbejdsmiljø.

6.1 Revurdering af byggeprojektets første fase
I Rigshospitalets projektorganisation er der foretaget genberegninger af
det fremtidige arealbehov. Disse beregninger har påvist et betydeligt
arealunderskud under de enkelte byggefaser.
Arealbehovene undervejs i renoveringsperioden kan ikke tilvejebringes
ved for eksempel opførelse af pavilloner, idet et pavillonbyggeri i det
omfang ikke kan huses på Rigshospitalets matrikel eller som tidligere
forudsat delvis i Amorparken, da denne i mellemtiden er blevet fredet.
På denne baggrund har det været nødvendigt at revurdere indholdet og
rækkefølgen for de forskellige faser, således at der nybygges mere i de
første faser og renoveringen sker senere. Den overordnede model er
forsat den samme som tidligere forudsat, men rækkefølgen er ændret.

6.2 Behov for renovering
Ved udarbejdelsen af Rigshospitalets byggeprojekt har hospitalets
rådgivere gennemgået og vurderet de nuværende bygninger og er
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kommet til den konklusion, at det er helt nødvendigt at gennemføre en
totalrenovering af det meste af Rigshospitalets bygningsmasse.
Helt overordnet er de nuværende tekniske installationer i Rigshospitalets hovedbygninger; Centralkomplekset, Mellembygningen og
Sydkomplekset stærkt utidssvarende og nedslidte.
Såfremt totalrenovering af Centralkomplekset, Mellembygningen og
Sydkomplekset ikke gennemføres inden for de kommende år, må det
forventes, at der opstår situationer, hvor Rigshospitalets behandlingskapacitet vil være betydeligt reduceret, dels på grund af nedbrud i
tekniske installationer, og dels på grund af arbejdsmiljømæssige påbud,
som hospitalet ikke teknisk eller bygningsmæssigt har mulighed for at
opfylde.
Det er ikke muligt at fastsætte størrelsen på risikoen for, hvornår
manglende totalrenovering vil medføre nedbrud eller af stedkomme
udefrakommende påbud, som vil påvirke behandlingskapaciteten i
større grad. Efter bedste skøn er risikoen betydelig.
Skal Rigshospitalet leve op til de forventninger patienter, pårørende og
personale har til hospitalet, som et velfungerende hospital med
anvendelse af den nyeste medicotekniske teknologi, er en totalrenovering af Centralkompleks, Mellembygning og Sydkompleks
uomgængelig

6.3 Renovering og nybyggeri
Genberegningen af det samlede byggeprojektet viser, at det samlede
behov for nybyggeri på Rigshospitalet udgør ca. 136.000 bruttokvadratmeter jf. afsnit 5.4.
Analyser af arealbehovet under totalrenoveringen af Centralkompleks,
Mellembygning og Sydkompleks afdækker, at det er nødvendigt, at
hovedparten af det samlede behov for nybyggeri er etableret forud for
renoveringens start, fordi det ikke er realistisk eller rentabelt at
tilvejebringe det nødvendige areal i midlertidige bygninger.
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På denne baggrund vurderes det som nødvendigt at hovedparten af
nybyggeriet etableres først. En mulig tidsplan for Rigshospitalets
samlede bygge- og renoveringsprojekt er vist på følgende side.
Den samlede totaløkonomiske ramme for bygge- og renoveringsprojekt
er anslået til ca. 7,7 mia. kr.
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Tidsplan for Rigshospitalets samlede projekt
Alle kvadratmetertal er bruttokvadratmeter
Sted / år
Nybyggeri byggefelt Ia, c a. 40.000 kvm.
Nybyggeri byggefelt Ib, ca. 24.000 kvm.

Kvalitetsfondspr ojektet
2010

2011

2012

Planlægning

2013

Øvrige Generalplan

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Opfø rels e
O pførels e

Planlægning

"Kantinevej" - pavillon
H-bygning, fratlytning og nedrivning
Nybyggeri byggefelt IIIa, ca. 17.000 kvm.

Planlægning

O pførelse

Adminis trations bygning, fraflytning og nedrivning
Funktionærbolig, fraflytning og nedrivning
PO S-pavillon og Børnehave, fraflytning og nedrivning
P-pladser

300

Ombygning i Den Hvide bygning på Tagensvej

Plan

op til 700
Byg

Byggefelt II, fraflytning og nedrivning
Nybyggeri byggefelt II
Centralkomplek s, totalrenovering

Planlæ gning

O pførels e
1. ½ -del

2. ½-del

Mellembygning, totalrenovering
Sydkompleks , totalrenovering

1. ½-del

2

Øvrig renovering, totalrenovering
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6.4 Partikelterapi
Rigshospitalet har siden 2003 arbejdet med at etablere et partikelterapianlæg til kræftbehandling på hospitalet. En rapport fra DANLITE
gruppen med bred national opbakning viser, at der i de faglige miljøer
er bred enighed om, at partikelterapi skal etableres i Danmark, og at
anlægget bør etableres på Rigshospitalet for at sikre det optimale
udbytte af et partikelterapianlæg både i forhold til patientbehandling,
forskning og udvikling.
Mulighederne for at etablere et partikelanlæg indgår derfor i Rigshospitalets planlægning af de fremtidige byggeprojekter. Ud fra
udenlandske erfaringer forventes et partikelterapianlæg at kræve ca.
11.000 bruttokvadratmeter. Kravene til bygningens areal og udformning
medfører, at et partikelterapianlæg på hospitalets matrikel kun kan
placeres på det såkaldte byggefelt II (jf. afsnit 6.5.2). Der er endnu ikke
truffet politisk beslutning om etablering af partikelterapi i Danmark.
Ved etablering af et partikelterapianlæg på Rigshospitalet er det muligt
at fremrykke ibrugtagningen af byggefelt II således, at planlægningen
kan starte i løbet af 2012 og selve byggeriet omkring 2014.
Fremrykningen kræver en række ombygninger samt opførelse af en
midlertidig pavillon (eksempelvis på Tagensvej). Ombygningerne
forudsætter udflytning af bl.a. allergiforskning til Gentofte og af
farmakologi til Bispebjerg, hvilket er antaget at ske i løbet af 2011.
Tidsplan for Rigshospitalets samlede bygge- og renoveringsprojekt med
partikelterapi er vist på følgende side.
Anlægsudgiften ved etablering af et partikelterapianlæg på
Rigshospitalet er vurderet til ca. 1,3 mia. kr.
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T id s p la n fo r R ig s h o s p ita le ts s a m le d e p ro je k t - m ed p a rtike lte rap i
A lle kv a d r a tme te r ta l e r b r u tto kv a d r a tme te r
S te d / å r
Ny b y g g e r i b y g g e f e lt Ia , c a . 4 0 .0 0 0 kv m.
Ny b y g g e r i b y g g e f e lt Ib , c a . 2 4 .0 0 0 kv m.

Kv a lit e t s f o n d s p r o je k t e t

Ø v r ig e G e n e r a lp la n

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 20
O p f ør e ls e

Pla n læ g n in g

O p f ør e ls e

Pla n læ g n in g

"K a n tin e v e j" - p a v illo n
H- b y g n in g , f r a tly tn in g o g n e d r iv n in g
Ny b y g g e r i b y g g e f e lt IIIa , c a . 1 7 .0 0 0 kv m.

Pla n læ g n in g

O p f ør e ls e

A d min is tr a tio n s b y g n in g , f r a f ly tn in g o g n e d r iv n in g
Fu n ktio n æ r b o lig , f r a f ly tn in g o g n e d r iv n in g
PO S - p a v illo n o g B ør n e h a v e , f r a f ly tn in g o g n e d r iv n in g
P- p la d s e r
Omb y g n in g i De n Hv id e b y g n in g p å Ta g e n s v e j

300
Pla n

o p t il 7 0 0

By g

Pa v illo n til s e r v ic e f u n ktio n e r
B y g g e f e lt II, f r a f ly tn in g o g n e d r iv n in g
Pa r tike lte r a p i p å b y g g e f e lt II
Ø v r ig t n y b y g g e r i p å b y g g e f e lt II
Ce n tr a lko mp le ks , to ta lr e n o v e r in g

Pla n læ g n in g
Pla n læ g n in g

O p f ør e ls e
By ggeri
1. ½ -del

2. ½ -del

Me lle mb y g n in g , to ta lr e n o v e r in g
S y d ko mp le ks , to ta lr e n o v e r in g

1. ½ -del

2. ½

Øv r ig r e n o v e r in g , to ta lr e n o v e r in g
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6.5 BYGGEFELTER
Rigshospitalets matrikel, Blegdamsvej 9 består af en række bygninger,
hvor ikke alle er hospitalets ejendomme. Det anses ikke for muligt at
kunne råde over andre end Rigshospitalets nuværende bygninger,
eksklusiv psykiatriens bygninger. Når psykiatrien flytter til Bispebjerg
Hospital kan dette område benyttes. Det vil på sigt være nødvendigt at
råde over de bygninger, som huser psykiatrien, for at skabe den
nødvendige plads til det fremtidige byggeri.
Der er tre bygninger på matriklen, der er kategoriseret bevaringsværdige. Det vurderes fra samtaler med Kulturarvsstyrelsen, at der ikke
er aktuelle eller kendte planer om at frede disse bygninger.
Ifølge Københavns Bymuseum er Rigshospitals matrikel uinteressant i
henhold til tidligere udgravninger.
Der er mulighed for tre byggefelter på matriklen. Fælles for byggefelterne er, at den tilladte byggehøjde vil blive fastsat i lokalplanen, og
at parkeringsarealerne vil blive indskrænket under byggeriet.
De tre felter er vist på den foregående tegning.

6.5.1 Byggefelt I
Byggefelt I er opdelt i to underområder. En nybygning på byggefelt Ib vil
kunne funderes på almindelig vis og have et almindeligt princip for de
bærende konstruktioner, mens bygning på byggefelt Ia vil skulle
spænde over den eksisterende Finsenbygning, som ligger i
kælderniveau.
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hensyn til Centralkomplekset og Fælledparken. Hertil kommer, at
Strålekælderens beliggenhed i byggefeltet vil sætte begrænsninger på
udformningen af byggeriet.
På det samlede byggefelt I kan der maksimalt bygges ca. 64.000
bruttokvadratmeter.

6.5.2 Byggefelt II
På byggefelt II er der i dag fem selvstændige bygninger, som huser
dele af Servicecentrets kontorer og værksteder, forskningsfaciliteter
samt Klinisk mikrobiologi. Alle bygninger forventes nedrevet, i alt ca.
10.000 bruttokvadratmeter, og funktionerne skal derfor genhuses under
byggeperioden.
Byggefelt II er det eneste, som kan rumme partikelterapien. Det
betyder, at det ikke bør anvendes som byggefelt for det første
nybyggeri.
På byggefeltet kan der maksimalt bygges ca. 68.000 bruttokvadratmeter.

6.5.3 Byggefelt III
På byggefelt III er der i dag fem selvstændige bygninger, der huser
Børnehaven, Psykiatrien, Funktionærboligen og Hukommelsesklinikken.
Ved anvendelse af byggefelt III skal lejemålet for børnehaven opsiges,
og erstatning skal findes af Københavns Kommune.

På byggefeltet er der i dag to selvstændige bygninger, som huser
patienthotellet, administrationen, ambulatorier og sengeafsnit. Begge
bygninger forventes nedrevet, i alt ca. 11.000 bruttokvadratmeter, og
funktionerne skal derfor genhuses under byggeperioden.

Funktionærboligen skal ophøre med at fungere som lejebolig, hvilket
først kan ske efter godkendelse fra Københavns Kommune.

Der er en række begrænsninger ved anvendelse af byggefelt I, som
bl.a. indbefatter, at den maksimale byggehøjde vil blive begrænset af

Psykiatrien forudsættes flyttet til Bispebjerg Hospital, hvilket betyder, at
byggefeltet ikke kan anvendes fuldt ud, før psykiatrien er flyttet.

Hukommelsesklinikken skal genhuses.
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Tilsvarende byggefelt I vil bygningshøjden blive begrænset af hensynet
til Fælledparken.

andre, der færdes på byggepladsen, bør prioriteres højt således, at
ulykker undgås.

På byggefeltet kan der maksimalt bygges ca. 25.000 til 30.000
bruttokvadratmeter.

6.5.5 Geotekniske forhold

6.5.4 Byggeplads
For alle byggefelter vil det være gældende, at arbejdsmiljøet vil blive
påvirket af støj og støv, hvilket stiller krav til entreprenørens
arbejdsmetoder af hensyn til patienter, pårørende og personale.
I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse til selve nybyggeriet
skal der også søges om tilladelse til at opstille en skurby til betjening af
byggepladsen. Skurbyen skal ligge i umiddelbar nærhed af feltet, der
bygges på.
På grund af pladsproblemer kan det være nødvendigt at leje
kommunale parkeringspladser til opstilling af skurbyen. Dette skal
overvejes nøje og vil være en afvejning af at få byggepladsen til at
fungere godt og den ekstra betydelige udgift det vil pålægge projektet.
Udbredelsen af byggepladsen vil skulle fastlægges ved en analyse over
tid af blandt andet antal faggrupper, antal håndværkere, typerne af
arbejde, der skal udføres etc.
Det bør tilstræbes, at byggepladstrafik og anden trafik adskilles til
begge typers fordel.
Byggepladsen skal, som altid, afgrænses så uvedkommende ikke får
adgang, og det forventes ikke, at der er nogen større risiko for
personfærdsel omkring byggepladsen. Sikkerhed for håndværkere og

I alle byggefelter kan der udføres højt byggeri med to kældre, det vil
sige kælder og underkælder. Der skal udføres grundvandssænkning i
en byggegrube indfattet med spunsvægge.
I byggefelt Ia bygges hen over den eksisterende underjordiske
Finsenbygning. Der er kun meget begrænset plads til rådighed for to
kældre. I alt kan der opføres to kældre på ca. 1.600 kvadratmeter
svarende til ca. 14 pct. af byggefeltets areal. Bygges to kældre, skal de
opføres i byggegrube, hvori grundvandet sænkes.
Der er ikke kendte tekniske forhold, der hindrer, at grundvandet kan
sænkes på Rigshospitalets område.
Grundvandsænkninger gennemføres med filterboringer boret ned til
oversiden af kalkundergrunden (20-25 m under terræn) i byggegruben.
Det oppumpede vand filtreres i et vandbehandlingsanlæg og ledes til
bage til undergrunden via filterboringer udenfor byggegruben.
Overskudsvand, der ikke kan infiltreres, afledes til Sortedamssøen via
Rigshospitalets hovedkøleledning eller til kloak.
Der skal søges tilladelse til grundvandssænkning, infiltration og evt.
udledning til Sortedamssøen hos Københavns Kommune. Den samlede
sagsbehandlingstid er op til 3 måneder. Da tilladelserne gives i henhold
til lov om Miljøbeskyttelse, vandforsyning og boringer, har
myndighederne ikke mulighed for at afkorte sagsbehandlingsforløbet
væsentligt.
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7. BYGGEPROJEKT, ”NORDFLØJ”
7.1 Anbefalet løsning
Det anbefales, at der inden for Rigshospitalets forhåndstilsagnsramme
på 1,85 mia. kr. fra Kvalitetsfonden realiseres følgende projekt:
Opførelse af ”Nordfløj” på ca. 40.000 bruttokvadratmeter i byggefelt Ia
til hovedparten af HovedOrtoCentret og Neurocentret
Opførelse af ca. 17.000 bruttokvadratmeter nybyggeri i byggefelt IIIa til
patienthotel, administration og andre støttefunktioner
Parkeringspladser svarende til ca. 300 pladser i byggefelt IIIa
Den valgte løsning kan fungere som et selvstændigt projekt og
tilgodese Rigshospitalets fremtidige funktionskrav. Gennemførelse af
byggeriet og behovet for midlertidig genhusning kan ske med færrest
mulige gener for patienter og medarbejdere samt med den lavest
mulige økonomiske omkostning.
Løsningen sikrer hensigtsmæssige sammenhænge for de kliniske
funktioner i nybyggeriet på byggefelt Ia og hermed de bedste vilkår for
patienterne samt mulighed for fleksibilitet i arealudnyttelse. Med
nybyggeriet i byggefelt IIIa gives mulighed for løsning af en række
behov for hospitalets støttefunktioner eksempelvis patienthotel,

9. marts 2010

administration, sterilcentral, køkken, overvågning af installationer m.m.
I relation til Hospitalsplanen er sikret plads til samling af de højt
specialiserede funktioner for tand-, mund- og kæbekirurgi, kraniekirurgi
samt thoraxkirurgi og karkirurgi, men ikke for al gynækologi, obstetrik
og pædiatri.
Herefter mangler implementering af Hospitalsplanen for så vidt angår
hovedfunktioner fra planlægningsområderne Byen og Syd indenfor
nefrologi og urologi samt onkologi fra optageområde Byen. En
”Nordfløj” på ca. 40.000 bruttokvadratmeter vil skabe arealforbedringer
for de centre, der fortsat vil være fysisk placeret i Centralkomplekset,
Mellembygningen og Sydkomplekset gennem mulighed for etablering af
flere 1-sengsstuer, end man har i dag, bedre opholdsfaciliteter for
patienter og pårørende mv.
Opførelse af en ”Nordfløj” vil sikre, at Rigshospitalet fremover har
mulighed for placering af et partikelterapianlæg på hospitalets matrikel.
Den valgte løsningsmodel kan indgå i en fremtidig helhed og vil være
en god forberedelse for senere totalrenovering af Central-, Mellem og
Sydkomplekset samt yderligere nybyggeri. Realisering af byggeprojektet er afhængig af Københavns Kommunes godkendelse af
Kommuneplantillæg samt Lokalplan. Det forudsættes, at Københavns
Kommunes godkender nedlæggelse af lejemålene i Funktionærboligen
uden genhusningsforpligtigelse for Rigshospitalet.
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7.2 Fysisk placering af Rigshospitalet centre
De kliniske centres placering efter byggeri af ”Nordfløj” samt alle
centres placering efter gennemførelse af det samlede byggeprojekt for
Rigshospitalet er vist i ovenstående figurer.
Placeringen af HovedOrtoCentret og Neurocentret i ”Nordfløjen” giver
mulighed for at ”Rygområdet”, som i dag varetages i begge centre, i
fremtiden kan etableres som en fælles ”spinal unit”. Det tætte
samarbejde, som foregår mellem neurokirurger, ortopædkirurger,
kæbekirurger og øre-, næse- og halskirurger i relation til operative
indgreb hos traume- og kræftpatienter, kan intensiveres. Det er også
gældende for smertebehandling, hvor der er et samarbejde mellem
Tværfagligt Smertecenter i Neurocentret og Enhed for akut
smertebehandling og palliation i HovedOrtoCentret. Derudover kan
etablering af fællesvagt på anæstesiområdet for Neurocentret og
HovedOrtoCentret sikres.
Med placeringen af Neurocentret og HovedOrtoCentret i ”Nordfløjen”
sikres samtidig, at knap halvdelen af Rigshospitalets fremtidige
operationsstuer vil være placeret i nybyggeri. Hermed sikres
bygningsmæssig og logistisk fleksibilitet, med mulighed for ændring af
operationsfaciliteterne i takt med udvikling af nye teknologier og
operationsmetoder, og hvor stuerne har en størrelse, der giver plads til
den stigende mængde tekniske udstyr. De af Rigshospitalet fastsatte
visioner for de fysiske rammer i nybyggeri, jf. afsnit 2.2, kan tilgodeses i
løsningsforslaget.

7.3 Forudsætninger for opførelse af ”Nordfløj”
Ved opførelse af ”Nordfløj” skal følgende funktioner genhuses:
•
•

Epidemiklinikken genhuses i pavillon
Ambulant hæmodialyse indpasses delvist i den planlagte
satellit på Hvidovre Hospital og delvist i pavillon
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•

Onkologisk sengeafsnit (10 senge) med tilhørende ambulatorier
genhuses i pavillon
• Vagtværelser genhuses i centrenes nuværende rammer
• Demensklinikken genhuses på matriklen
Derudover kræves:
 Opsigelse af Børnehavens lejemål
 Nedlæggelse af lejlighederne i Funktionærboligen uden
genhusningsforpligtigelse for Rigshospitalet
 Københavns Kommunes godkendelse af
kommuneplantillæg/lokalplan
 At planlægningen af yderligere nybyggeri på byggefelt Ib (ca.
24.000 bruttokvadratmeter) sker sammen med det første
nybyggeri til og med byggeprogrammet

7.4 Alternative løsninger
Forud for valget af den anbefalede løsning for det første byggeprojekt
på Rigshospitalet, er en række muligheder analyseret og vurderet i
forhold til de krav og ønsker, der er til såvel første byggeprojekt, som
det samlede byggeprojekt.
I de følgende afsnit skitseres de mest oplagte alternativer, og der
redegøres kort for, hvorfor de er fravalgt.
7.4.1 Alternativ 1
Hidtidige forudsætninger fra foråret 2009
Som beskrevet i afsnit 6.1 kan det nødvendige arealbehov undervejs i
renoveringsperioden ikke tilvejebringes. Dels er arealbehovet meget
stort, og dels kan eksempelvis pavillonbyggeri i det omfang ikke huses
på Rigshospitalets matrikel eller som tidligere forudsat delvis i
Amorparken, da denne i mellemtiden er blevet fredet.
Dette alternativ er derfor fravalgt grundet det store arealunderskud
under byggeperioden og de manglende muligheder for genhusning.
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7.4.2 Alternativ 2
Større nybyggeri på byggefelt I
En anden mulighed er, at øge nybyggeriet på byggefelt Ia (og delvist Ib)
til ca. 50.000 bruttokvadratmeter og midlertidigt ombygge
Funktionærboligen i stedet for nedrivning og nybyggeri.
I relation til Hospitalsplanen vil det sikre plads til samling af de højt
specialiserede funktioner for tand-, mund- og kæbekirurgi, kraniekirurgi
samt thoraxkirurgi og karkirurgi, men ikke for gynækologi, obstetrik og
pædiatri. Alternativet giver en række af de samme fordele som den
anbefalede løsning. For HovedOrtoCentret og Neurocentret giver de
flere kvadratmeter mulighed for indflytning og samling af flere funktioner
i nybyggeriet, mens løsningen for støttefunktionerne er mere
uhensigtsmæssig end i den anbefalede løsning. Alternativet er fravalgt,
fordi denne løsning medfører store midlertidige følgeudgifter og er
mindre egnet til gennemførelse af den efterfølgende totalrenovering.
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hvornår hospitalet vil kunne disponere over Rockefeller-grunden. Begge
dele har betydning for tidsrammen for både første nybyggeri og
gennemførelse af den samlede projekt.
Alternativet er fravalgt, fordi muligheden for etablering af et
partikelterapianlæg ønskes bevaret, og fordi det er usikkert om
udvidelsen vil kunne fortsætte på Rockefeller-grunden.

7.4.3 Alternativ 3
Placering af første nybyggeri i byggefelt II og IIIa og fortsættelse
på Rockefeller-grunden
Ved alternativ 3 bygges knap 55.000 bruttokvadratmeter nybyggeri
fordelt på 40.000 bruttokvadratmeter på byggefelt II og knap 15.000
bruttokvadratmeter på byggefelt IIIa.
Alternativet har sine umiddelbare fordele ved, at Rockefeller-grunden
med sin beliggenhed er et velegnet byggefelt både i forhold til at
minimere gener under byggeriet og til den efterfølgende sammenhæng
med de eksisterende bygninger og nybyggeri på byggefelt II. Dertil
kommer, at en del af følgeudgifterne forbundet med genhusning og
nedrivning af byggefelt II kunne afholdes indenfor partikelterapiens
ramme.
Ulemperne ved alternativ 2 er primært, at projektet vil være afhængigt
af eksterne beslutninger vedrørende etablering af partikelterapi i
Danmark, idet byggefelt II er det eneste byggefelt der kan rumme
partikelterapianlægget. Derudover er det usikkert om og i givet fald
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8. ØKONOMI OG TIDSPLAN
8.1 Økonomi
Den generelle model til beregning af anlægsudgifter for hospitalsprojekter i Region Hovedstaden er benyttet i dette idéoplæg. Modellen
anvender kvadratmeterpriser fordelt på i alt 20 kategorier.
Nedenstående tabel præsenterer kategori 1, Nybyggeri, da det er den
kategori nærværende projekt går ind under. Til hver kategori knyttes en
af fire kategorier for, hvilke funktioner der nybygges. De fire kategorier
dækker over alt fra sekundære arealer som f.eks. kældre (kategori A til
arealer med højt installationsniveau som f.eks. operation (kategori D).
De benyttede kvadratmeterpriser (ekskl. moms ved byggeprisindeks
120,5 svarende til 2. kvartal 2009) indeholder udgifter til projektering og
byggestyring,
byggeomkostninger
og
genhusnings-/interimsforanstaltninger (indflytning i nybyggeri) samt medicoteknisk udstyr og
fast inventar. Priserne indeholder ikke udgifter til IT og AGV’ere. I
kvadratmeter-prisen for nybyggeri er ikke indeholdt nedrivning af
eksisterende bygninger.

Tabel 4 Region Hovedstadens model for skøn over
anlægsøkonomi
Nybyggeri (ekskl. evt. nedrivning)

kr./m² ved

kr./m² ved

kr./m² ved

kr./m² ved

kategori A

kategori B

kategori C

kategori D

12.738

19.933

27.933

36.110

Heraf:
Byggeomkostninger

9.770

15.443

19.835

24.667

Inventar og medicoteknisk udstyr

977

1.544

3.967

6.167

Genhusning og interimsforanstaltninger

525

630

1.156

1.576

Projektering

2.975

3.700

Definitioner, arealtyper

Sekundære
arealer f.eks.:

1.466

Ikke-kliniske
arealer f.eks.:

2.316

Kliniske arealer
f.eks.:

Arealer med
højt
installationsnive
au:

Eksempler på arealer

Kælder, depoter

Kontorer,
undervisning

Sengeafsnit,
ambulatorier

Operation,
laboratorier,
røntgen

Region Hovedstadens m2-priser (indeks 2.kvt. 2009: 120,5)

P-pladser beregnes ikke ud fra kvadratmeter, men baseres på prisen
pr. p-plads. For pladser over jord er den sat til 125.000 kr. pr. p-plads.
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8.1.1 Nybyggeri – ”Nordfløj”
Det samlede overslag over anlægsøkonomien for første nybyggeri er
beregnet ud fra Neurocentret og HovedOrtoCentret funktioner i 2015.
Tabel 5 Anlægsøkonomi for Kvalitetsfondsprojekt
udgift
(mio. kr.)

Post
Nedrivning

16

Etablering af pavillon

89

Interne flytninger/renovering

157

P-hus

37

Nybyggeri

1.551

Total

1.850

8.1.2 Investeringsplan
Nedenstående tabel viser et forslag til tidsforløb for anlægsøkonomien.
Tabel 6 Investeringsplan
2010

2011

2012

2013

Parkering

2014
2

Øvrige

89

16

2015
17

2016

2017

2018

Total

17

37

79

Nybyggeri

18

69

69

279

279

279

279

279

Total

18

69

158

297

296

296

279

358

79

262

79

1.551
1.850

8.2 Tidsplan
Der er opstillet en foreløbig tidsplan for planlægning, projektering,
udførelse og ibrugtagning af det første byggeri på Rigshospitalet.
Tidsplanen er anført i nedenstående tabel. Af tidsplanen fremgår det, at
såfremt idéoplægget godkendes på regionsrådets møde i marts 2010
vil byggeriet være klart til ibrugtagning medio 2017.
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Hovedtidsplan for Kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet

9. marts 2010

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Godkendelse af idéoplæg
Udbud af bygherrerådgiver
Byggeprogram
Konkurrenceperiode
Projektforslag
Hovedprojekt inkl. myndighedsbehandling og udbud
Udførelse
Ibrugtagning
Genhusningsarealer, projektering incl. udbud, myndigheder mv.
Nedrivningsarealer, myndighedsbehandling, fraflytning, nedrivning
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9. ORGANISERING, RISIKOSTYRING
OG BRUGERINDDRAGELSE

9. marts 2010

9.1 Organisering og brugerinddragelse
Rigshospitalets projektorganisation omfatter en styregruppe, en
projektledelse og et brugerudvalg. Organisationen fremgår af
nedenstående organisationsdiagram.
Styregruppen fastlægger de overordnede rammer og principper for
projektet. Sammensætningen af styregruppen skal sikre, at der i resten
af organisationen er en generel tillid til de trufne beslutninger.
Projektledelsen varetages af en projektdirektør, der overfor direktion /
styregruppe har det samlede ansvar for projektet. Projektdirektøren er
hovedansvarlig for aftaler med projektets rådgivere, for den hospitalsfaglige rådgivning og for brugerinvolveringen.

Styregruppe
Hospitalsdirektør (formand)
Øvrig Direktion
Centerledelserne, 2 repræsentanter
Økonomichef
Direktør for Servicecentret
Med-udvalg, inklusiv sikkerhedsrepræsentant

Brugerudvalg
Projektledelse
Projektdirektør

Eksempelvis læge, sygeplejerske, sekretær,
patient, repræsentant for patientsikkerhed,
repræsentant for hygiejne,
servicemedarbejder mv.

Administration

Byggeri

Kommunikation

Projektstyring
Økonomistyring
Kapacitet
Aktivitet
Hospitalsplan

Nybyggeri/renovering
Logistik
Teknisk drift
Forsyning
Medicoteknik
IT

Brugerinddragelse
Intern kommunikation
Ekstern kommunikation

Brugerudvalget er et fast udvalg, der består af læger, sygeplejer,
sekretærer, servicemedarbejdere og andre, der kan bistå med viden og
rådgivning om væsentlige forhold vedrørende arbejdsgange,
behandling og pleje af patienter, arbejdsmiljø, sikkerhedsspørgsmål mv.
Brugerudvalget har ikke formel beslutningskompetence eller ansvar.
Gennem hele projektperioden vil derudover ske en involvering af ledere
og medarbejdere på hospitalet, idet den viden og erfaring personalet
har om de forskellige specialers funktionalitet og indbyrdes
sammenhænge er helt afgørende for, at der kan skabes det bedst
mulige hospital. Brugerinddragelsen vil eksempelvis ske ved
nedsættelse af ad hoc grupper vedrørende speciale- eller opgavespecifikke emner.
Der vil blive indgået aftale med en gennemgående bygherrerådgiver for
hele projektforløbet. Aftalen indgås først efter, at Rigshospitalets
Idéoplæg er godkendt af regionsrådet. Bygherrerådgiverens første
opgave vil være at deltage i arbejdet med udarbejdelse af et byggeprogram.
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9.2 Risikostyring
Projektet vil møde risici indenfor mange områder som f.eks. økonomi,
jura, strategi, miljø, politik og teknik mv.
Der vil blive udarbejdet en handlingsplan for risikostyring af hele
Rigshospitalets byggeprojekt i samarbejde med den bygherrerådgiver,
der bliver indgået aftale med. Risikoanalyse og håndtering af risici vil
følge Region Hovedstadens paradigme for risikostyring.
Ansvaret for at sikre, at risici bliver identificeret, dokumenteret og med
jævne mellemrum underkastet review er i projektorganisationen.
Styregruppen har ansvaret for at underrette om eventuelle eksterne
risici, tage beslutninger på baggrund af projektorganisationens
anbefalede reaktioner på risici samt underrette Region Hovedstaden
om risici, der berører projektets mulighed for at indfri målsætningerne.
Med henblik på en indledende risikovurdering har projektorganisationen
gennemført en risikoanalyse. Samtlige risici er vurderet i forhold til
sværhedsgrad samt sandsynlighed.

Efter regionsrådets godkendelse af Idéoplægget vil der blive afholdt et
risikoseminar med deltagelse af repræsentanter fra Rigshospitalet,
regionsgårdens administration og andre af regionens hospitaler.
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