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Rigshospitalets 250 års jubilæum blev fejret med en mangfoldighed af aktiviteter
og arrangementer – mere her i årsberetningen. Billederne er fra den officielle
jubilæumsdag d. 30. marts, hvor der var travlhed med de sidste forberedelser fra
tidlig morgen. Patienter, pårørende, medarbejdere og særligt indbudte ventede på
H.M. Dronningen og H.K.H. Prinsgemalens ankomst til hospitalet, hvor Regentparret
overværede de officielle jubilæumsfestligheder og fik en rundvisning af historiker
Rikke Vindberg i jubilæumsudstillingen ”Rigshospitalet før, nu – og i fremtiden”
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Direktionens forord

Historie er at bruge erfaringer, informationer og erindringer
om fortiden til at forstå at leve i sin nutid - og til at få øje på
fremtidens muligheder ! Det gælder også, når det handler
om at drive hospital, og om at kunne tiltrække de dygtigste
medarbejdere, der kan diagnosticere, pleje og behandle kritisk syge og svært tilskadekomne med behov for højt specialiseret behandling. For det er Rigshospitalet mission ! Med
det afsæt fejrede vi i 2007 hospitalets 250 års jubilæum. Vi
lyttede til og lærte af historien - og vi prioriterede fremtiden
gennem en faglig symposierække, hvor førende fagfolk præsenterede nyeste forskning og gav perspektiver på de muligheder og udfordringer, som lægevidenskaben og samfundet
står over for.

Gaver til gavn for patienterne
Intet 250 års jubilæum uden gaver til Rigshospitalets patienter. To store og spektakulære byggeprojekter blev afsluttet i
jubilæumsåret. En helikopterlandingsplads på toppen af det
16. etagers høje Centralkompleks og en 4.200 m2 stor udvidelse af faciliteterne til strålebehandling.
I november 2007 blev helikopterlandingspladsen officielt indviet. Den sikrer internationalt tidssvarende betingelser for
hurtig modtagelse af kritisk syge og svært tilskadekomne
patienter fra hele Danmark, der efter landing inden for 5
minutter kan modtage højt specialiseret behandling.
I december 2007 blev den store nye underjordiske Finsenbygning officielt indviet. Antallet af kræftpatienter er stigende, mulighederne for behandling er flere og bedre, og flere
kræftpatienter lever længere. Nybygningen har resulteret i
en væsentlig forøgelse af den daglige behandlingskapacitet
til strålebehandling, hvor yderligere 100 patienter modtager
behandling med nyt, avanceret apparatur.

Garanti for faglige udfordringer
I sommeren 2007 fyldte politiske løfter om behandlingsgarantier på sundhedsområdet i medierne. Direktionen fulgte op ved
internt i sit nyhedsbrev at udstede ”medarbejdergaranti for udfordringer”. Det skete bl.a. med afsæt i den nye behandlingsgaranti pr. 1 oktober. For Rigshospitalet havde ikke - og har
ikke - den nødvendige kapacitet til de undersøgelser og behandlinger, som garantien forudsætter. Hospitalet er voldsomt trængt på fysikken, men også på stadig flere områder

i forhold til særligt uddannet personale og nyt apparatur. Behandlingsgarantien har derfor i rigt mål indfriet garantien om
udfordringer til medarbejderne, praktiseret gennem faglige
drøftelser og omfattende organisatoriske og logistiske omlægninger. Sideløbende har medarbejderne arbejdet med
yderligere at sikre sammenhængende patientforløb og at
forbedre, udvikle og dokumentere den samlede kvalitet. For
i september 2007 var der generalprøve (Mock Survey) til
den internationale re-akkreditering af Rigshospitalet i foråret
2008 ved Joint Commission International.

Riget - Et troldspejl af sin tid
I 2007 tog Rigshospitalet samtidig hul på en ny epoke i en
større sammenhæng i Region Hovedstaden. Ny organisering
i nye rammer. Nye samarbejdspartnere og nye opgaver. Og
helt konkret en Hospitalsplan, der skal implementeres i praksis - og til tiden. Det afføder en mangfoldighed af opgaver i
de kommende år, som også nødvendiggør inddragelse af et
stort antal sundhedsfaglige medarbejdere i mange og flerårige processer. Den store forandrings- fusions- og integrationsproces er allerede godt begyndt. Nu venter vi på de
økonomiske ressourcer, der skal gøre det muligt at omsætte visioner til praksis. Herunder ikke mindst nybygning af en
Nordfløj på Rigshospitalet, som en forudsætning for, at alle
brikker i det store puslespil ”Hospitalsplan 2007” kan falde
på plads.
”Et hospital, der i hele sin levetid har været forpligtet til at
være bedst, er et troldspejl af sin tid ”. Citatet stammer fra
indledningen til Anne Løkkes historiske bog ”Patienternes
Rigshospital 1757-2007”, udgivet i anledning af hospitalets
250 års jubilæum. Som direktion har det været et ganske
særligt privilegium sammen med hospitalets ca. 7.000 medarbejdere også at opleve arbejdspladsen som en del af Danmarkshistorien om det offentlige sundhedsvæsen. Det forpligter, når vi mærker historiens vingesus - også de politikere,
der fortsat vil sikre de bedste betingelser for Danmarks største offentlige hospital, hvortil hører ressourcer til en fortsat
styrket forskning på internationalt niveau - for patienternes
skyld !

juli 2008
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Tiden er kritisk - og afgørende

Alle danske regioner benytter muligheden for at flyve akut og kritisk syge patienter
med helikopter til højt specialiseret behandling på Rigshospitalet – hele Danmarks
hospital
En lang række af Rigshospitalets specialafdelinger modtager
døgnet rundt patienter med helikopter fra hele Danmark. Tidligere foregik landingerne i Fælledparken. Afhængig af vind
og vejr samt tidspunkt på døgnet kunne det tage op til 45
minutter at få bragt en kritisk syg patient fra Fælledparken
til Rigshospitalet – utidssvarende set i international målestok. I dag er tiden en anden.
Inden for 5 minutter efter at helikopteren er landet på toppen af Rigshospitalets 16 etagers høje Centralkompleks,
står en lang række specialister klar til at yde livreddende
højt specialiseret behandling. For tiden er kritisk, når det
handler om akut syge og svært tilskadekomne patienter.

Mange sygdomskategorier
Patienter med blødninger i hjernen og svære hovedtraumer.
Patienter med brandsår. Hårdt kvæstede og tilskadekomne.
Patienter med kulilteforgiftning, dykkersyge og svære, livstruende infektioner. Patienter med hjerte- lever- og nyresvigt.
Og de meget små patienter – de for tidligt nyfødte. Patienter
fordelt på mange forskellige sygdomskategorier kommer til
Rigshospitalet. Det samme gør organer til patienter til brug
for transplantation.

- I alt 157 patienter har siden indvielsen den 2. november
2007 og frem til medio juni 2008 haft glæde af den nu reducerede transporttid med helikopter til Rigshospitalet. Det
er glædeligt, at helikopterlandingspladsen i praksis har indskrevet Rigshospitalet som hospital for hele landet, siger
overlæge Annemarie Bondegaard Thomsen fra Rigshospitalets Traumecenter.

Bedre brandsårsbehandling
Behandling af brandsår tilbydes fx kun ét sted i landet - på
Rigshospitalet. Og netop patienter med brandsår, som skal
skylles med vand undervejs til hospitalet, er særlig sårbare.
- Patienter risikerer voldsom afkøling under transporten.
Kropstemperaturen kan falde kritisk, derfor er det vigtigt
med kortest mulig transporttid, siger Annemarie Bondegaard
Thomsen. Hun glæder sig over, at det hurtigt er lykkedes at
udbrede budskabet om, at timelange ambulancetransporter
med vedvarende skylning er yderst risikabel for patienterne.
Alene i maj 2008 landede helikopteren med fem brandsårspatienter på helikopterplatformen. Tidligere blev der årligt
fløjet 10-15 brandsårspatienter til Fælledparken til behandling på Rigshospitalet.

Hjerte, lever og nyre m.m.
Fra hele landet er patienter overflyttet til akut behandling af
leversvigt på Hepatologisk klinik, og patienter med nyresvigt
er modtaget til behandling i Nefrologisk klinik.
Hjertecentret har modtaget patienter, de fleste med akut
myokardie infarkt (AMI) til akut ballonudvidelse af hjertets
kranspulsårer (PCI).
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- Hos akut og kritisk syge hjertepatienter tæller hvert minut,
fordi hjertevæv hurtigt går til grunde, siger Annemarie Bondegaard Thomsen og fortæller, at Rigshospitalet siden november 2007 også har modtaget en svært tilskadekommen
patient fra Uppsala i Sverige, og at andre patienter er indbragt med helikopter direkte fra skib.

Bornholm og Riget
Hvert år overflyttes ca. 150 akutte patienter fra Bornholms
Hospital med helikopter til Rigshospitalet, som er nærmeste
højt specialiserede behandlingssted uden for Bornholm. Der
er tale om både akutte medicinske og kirurgiske patienter. I
perioden november 2007 til medio juni 2008 er 85 patienter
overflyttet med helikopter fra Bornholm. Alle patienter har
fået gavn af den kortere transporttid - helikopteren har desuden også fløjet blod fra Rigshospitalet til Bornholm.
Øen er i kraft af sin geografiske beliggenhed som andre øer
og fjernere liggende områder i øvrigt et eksempel på, at
stigende specialisering og centralisering af tilbud om højt
specialiseret behandling har medført, at afstanden til behandling for mange svært syge og tilskadekomne patienter
er øget.

Lægehelikopter i luften
- Det er vigtigt, at tiden uden for hospitalets beskyttende
mure er så kort som overhovedet mulig. Tiden før der kan
iværksættes specialiseret behandling, er kritisk. Derfor har
vi fokus på tiltag, der yderligere kan mindske den tidsmæssige afstand mellem patient og behandling, siger Anne Marie
Bondegaard Thomsen.
- Løsningen er lægehelikoptere, som allerede er en del af
den præhospitale indsats – altså før patienten kommer til
hospitalet - i det øvrige Skandinavien og mange steder i
Vesteuropa. Lægehelikopterens opgave er at flyve ud til patienter med akutte livstruende tilstande i de tilfælde, hvor
ambulancer og akutlægebil ikke kan løse opgaven, enten på
grund af afstand eller vanskelige trafikale forhold. Derfor
står en landsdækkende lægehelikopterordning med tilknytning til de eksisterende traumecentre og forankret i en sammenhængende landsdækkende organisation højt på ønskesedlen.

Patienter til Riget fra hele landet !
Helikopterplatformen blev officielt indviet d. 2. november 2007.
Få timer efter indvielsen landede helikopteren med den første
patient til infektionsmedicinsk afdeling.
Frem til den 17. juni 2008 er i alt 157 patienter fra hele landet
modtaget i mini-lufthavnen på toppen af Rigshospitalet

Region Nord
Hjørring
Ålborg
Hobro
Frederikshavn
Thisted

3
5
2
1
3

Bornholm
85

Region Midt
Skejby
Århus
Viborg
Herning
Randers
Holstebro

3
6
1
1
1
3

Region
Hovedstaden

Region Syd
Åbenrå
Svendborg
Sønderborg
Esbjerg

Region Sjælland
4
2
1
1

Udlandet, Uppsala
Direkte fra skibe
Afhentning af transportteam og
udstyr/organudtagningshold/blod

Næstved
Slagelse

2
2

1
20
10
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Sygeplejen er ikke hvad den har været…
Flere end 3.000 sygeplejersker yder højt specialiseret sygepleje som en integreret
del af den samlede patientbehandling på Rigshospitalet. En lang række udviklingsog forskningsprojekter bidrager til implementering af nye kliniske retningslinier
baseret på ny dokumenteret national og international viden
Sygeplejen er ikke hvad den har været. Det indrømmer sygeplejedirektør Helen Bernt Andersen gerne og siger: –Sygeplejen er nemlig langt bedre, end den nogensinde har været!
Sygeplejerskerne er i dag væsentligt bedre uddannet end tidligere, og det resulterer i en dokumenteret forskel for det
samlede behandlingsresultat hos patienter med behov for højt
specialiseret behandling. Det ved vi fra arbejdet med patienttilfredshedsundersøgelser, med patientsikkerhed og fra de
internationale akkrediteringer.

Udvikling og forskning
Gennem 15 år har Rigshospitalet hvert år afholdt et stort sygeplejesymposium, der er med til at illustrere det faktum, at
Rigshospitalet har utrolig mange dygtige sygeplejersker –
samtidig er dagen med til at understrege, at hospitalet også
forventer meget af sine sygeplejersker. Dagen rummer bl.a.
møde med rollemodeller, der præsenterer de nyeste eksempler på udviklings- og forskningsaktiviteter inden for mange
forskellige specialer.
- For nu at undgå misforståelser: Alle sygeplejersker skal ikke
forske og udvikle, men alle sygeplejersker skal være nysgerrige på at efterspørge og indhente ny dokumenteret national og
international viden, så de aktivt kan bidrage til at implementere nye, kliniske retningslinier i praksis, og dermed løbende
styrke og udvikle kvaliteten af sygeplejen. Symposiet bidrager
derfor også til både at fastholde dygtige, erfarne sygeplejersker og deres fortsatte engagement i at udvikle faget, men i
høj grad også til at inspirere og motivere yngre sygeplejersker
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til selv at gå i gang med et udviklings- eller forskningsprojekt,
siger sygeplejedirektør Helen Bernt Andersen.

Sygeplejens røde tråd
- Den røde tråd i al sygepleje er altid at levere en sundhedsfaglig ydelse af høj kvalitet med respekt og professionalisme.
At gøre en synlig forskel for den enkelte patient i den kliniske
hverdag og i det samlede behandlingsforløb. Derfor er de kliniske sygeplejespecialister en vigtig del af hverdagen på hospitalet. De byder ind med et teoretisk, evidensbaseret fundament i klinikkens travle hverdag. Samtidig videregiver de med
faglig forståelse og stor praktisk erfaring på pædagogisk vis
både viden og inspiration til yngre og mindre erfarne sygeplejersker. For grundlæggende kan sygeplejen kun fornys via et
kliniske fokus, og ved at sygeplejersker selv er opmærksomme på vedvarende at udvikle sygeplejeprofessionen. Det øger
kvaliteten af sygeplejen, og det er der dokumentation for, siger Helen Bernt Andersen.

Patienter og kvalitet
Udgangspunktet er altid den patientnære ydelse, og det er
ikke nyt, at vi fokuserer på patientens perspektiv. Det nye er,
at vi i dag bl.a. med afsæt i bruger- og patienttilfredshedsundersøgelser har et øget fokus på patientens oplevelser i forhold til kvaliteten af den givne sygepleje. Udfordringen består
derfor i på åben og faglig kvalificeret vis yderligere at inddrage patienten i arbejdet med at styrke kvaliteten. Indledningsvis kan man fx forholde sig til spørgsmålet: Hvem definerer,
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hvad der er kvalitet ? Er det sygeplejerskerne, der yder plejen
- eller er det patienterne ? Selvfølgelig skal sygeplejerskerne i
meget vid udstrækning fortsat fx observere og sikre optimal
ernæring ud fra best practice, men inden for flere andre områder skal vi nytænke, hvordan vi kan inddrage patienterne,
så vi synliggør sygeplejens betydning og dermed bidrager til
oplevelsen af øget kvalitet i det samlede patientforløb.
- Målet for al sygepleje er til alle tider at bidrage til at genskabe patientens egne, samlede ressourcer – at komme så tæt
på patientens oprindelige funktionsniveau i den udstrækning, det er muligt. Derfor skal vi fremover i højere grad
inddrage rehabilitering, herunder fokusere på patientens
evner for at nå i mål gennem en øget egenindsats, fx som
vi kender det fra projekt ”Krop og Kræft”, der har opnået
opsigtsvækkende positive resultater, siger Helen Bernt
Andersen.

Eksempler på sygeplejens udviklingsog forskningsaktiviteter 2007-2008
•

KUPP
Kvalitet ud fra Patientens Perspektiv
En undersøgelse af patienters oplevelse af pleje og behandling
på hjertekirurgisk afsnit
Af Helle Greve, klinisk sygeplejespecialist, Hjertekirurgisk
Afsnit 3153-4, Hjertecentret.

•

Øget livskvalitet for kvinder med livmoderhalskræft
– Webbaseret patientnetværk og sygepleje på tværs af
klinikker og centre
Af Lise Bjerrum Thisted, kræftrehabiliteringssygeplejerske,
Afsnit 5074, Finsencentret og Charlotte Strømberg, oversygeplejerske, Gynækologisk Klinik, Juliane Marie Centret

•

Sårbarhed og Sejr
Sundhedsadfærd efter livmoderhalskræft - et fænomenologisk
inspireret studie
Af Christina Andersen,forskningssygeplejerske, MPH, Finsencentret, Onkologisk Klinik

•

Skriftlig patientinformation – hvordan oplever patienterne det?
Af Trine Riis, afdelingssygeplejerske, Ortopædkirurgisk Klinik,
Afsnit 3161 og Alice Slot, klinisk udviklingssygeplejerske,
HovedOrtoCentret

•

Kan telefoninterviews øge den cystectomerede patients
tryghed og evne til at mestre i rekonvalescensperioden?
Af Henriette Schmidt, sygeplejerske, Urologisk Klinik 2114,
Abdominalcentret

•

Pårørende på sidelinien
– pårørende, en del af patientpleje og -behandling i Neurocentret
Af Annelise Meldgård, klinisk udviklingssygeplejerske, Neurocentret

•

Stamcelletransplanterede (SCT) børns psykosociale dimensioner
- en familieorienteret intervention og en follow-up-undersøgelse af
børn og unge transplanteret i barndommen
Af Hanne Bækgaard Laursen, ph.d.studerende, sygeplejerske, cand.
scient.soc., Finsencentret, Afsnit 4042, Juliane Marie Centret,
Afsnit 5061, UCSF.

Fremtidige udfordringer
Sygeplejedirektøren finder det tankevækkende, at vi i det eksisterende sygehusbyggeri faktisk utilsigtet bidrager til at hospitalisere patienten unødvendigt. Patienten ligger passivt i sengen og kigger op i loftet, hvor fjernsynet hænger - for næsten
alle dagligstuer og opholdsrum er inddraget på grund af fysisk pladsmangel.
- Vi har dokumentation for, hvor vigtigt det er at give rum og
muligheder for, at patienterne i mere end én forstand kommer
ud af sengen: Ud i haven, på biblioteket og andre steder for
at bevæge sig og for at få andre indtryk og adspredelser fx
gennem natur, kunst og musik. I de kommende år skal Hospitalsplan 2007 realiseres i praksis. Det betyder, at der skal
flyttes ind og ud, der skal bygges om og renoveres – men der
skal også bygges nyt, fx en helt ny Nordfløj på Rigshospitalet.
Her har sygeplejerskerne en helt enestående chance for at
bidrage med evidensbaseret input, når det handler om at udforme fremtidens sengestue, opholds- og samtalerum og rehabiliterings- og trivselsfaciliteter. Det handler samtidig om
som sundhedsprofessionel at tydeliggøre, at de fysiske muligheder og rammer i mange sammenhænge har afgørende indflydelse på muligheden for rent faktisk at kunne yde en klinisk
sygepleje af høj kvalitet som en nødvendig, integreret del af
en højt specialiseret behandling.

Rigshospitalets Sygeplejesymposium 2008 afholdes i september
og er åben for alle. Se dato, program og mere om bogen “Udviklingsaktiviteter sygepleje 2007-2008” på www.rigshospitalet.dk
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Translationel medicin
- forbedret diagnostik og behandling
Translationel medicin handler om at inddrage de landvindinger grundvidenskaben
har frembragt – særligt inden for molekylærbiologien - og at anvende dem i klinisk
forskning til gavn for patienterne
Translatio-hvad-for-noget? Translationel betyder her overført.
Translationel medicin betyder overførsel af viden fra grundvidenskab til lægevidenskab. Medicin skal her forstås som
faget medicin – altså lægevidenskab. Og ikke en mixtur eller
en pille. To professorer og en forskningschef kridter banen
op og fortæller om perspektiverne i translationel medicin – et
indsatsområde i Rigshospitalets handlingsplan 2007-2008.

Træfsikkerhed og effekt
Professor Niels Borregaard, Hæmatologisk Klinik peger
først og fremmest på landvindingerne fra den biologiske
grundforskning og især molekylærbiologiens næsten magiske teknikker:
- Diagnostik, der er baseret på en analyse af, hvilke af menneskets godt 30.000 gener, der er aktive i de syge celler
hos den enkelte patient, gør det muligt at få en langt større
træfsikkerhed, når det handler om at forudsige effekten af
en given behandling. Ser man på en standardbehandling af
en sygdom, er det karakteristik, at behandlingen vil have en
væsentlig effekt på hovedparten af patienter med sygdommen – men ikke alle vil reagere ens. Når det gælder nogle
behandlinger, vil måske kun 10 % af patienterne reagere,
til gengæld vil effekten på disse patienter være betydelig –
måske kurerende. Det kan måske berettige til, at udsætte
de andre patienter for behandling, selvom de kun får bivirkningerne. Men det ville være bedre, hvis man på forhånd
kunne identificere hvilke patienter, som har gavn af behandlingen og kun tilbyde behandlingen til disse patienter. Både
ud fra et økonomisk og patientsikkerhedsmæssigt syns-
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punkt. Men der er flere gode grunde til at give mere plads til
translationel medicin her og nu:
- Cellebiologien er en videnskab, der stormer frem. Men det
beskedne - og desværre nedprioriterede kendskab - en medicinstuderende får til cellebiologi under studiet, rækker ikke
langt, når vedkommende efter 10-15 år står som færdig
speciallæge med ansvar for at bidrage til bedre diagnostik
og behandling. Hvis ikke vi fokuserer på translationel medicin, bliver lægerne ikke i stand til at bidrage med meget andet end patienter til medicinalindustriens afprøvninger af ny
medicin. For at få denne overførsel af viden integreret i den
kliniske forskning kræver det et tværdisciplinært samarbejde
mellem læger, biologer og bioinformatikere, siger Niels Borregaard.

Reparere eller ødelægge
I Strålebiologisk Laboratorium forsker overlæge, dr. med.
Hans Skovgaard Poulsen sammen med sine 16 medarbejdere i lungekræft og hjernekræft – to meget ondartede kræftformer. Formålet er at anvende den opnåede viden til bedre
at forstå kræfttumorernes biologi og at udvikle nye former
for behandlinger.
- Vi forsker i at kunne anvende genterapi i behandlingen af
småcellet lungekræft – en hyppig og ondartet kræftsygdom.
Som alle andre kræftformer er lungekræft en genetisk sygdom. Derfor er det nærliggende at forske i en behandlingsform, der enten reparerer de ødelagte gener - eller at indføre nye gener, som kan slå kræftcellerne ihjel, siger Hans
Skovgaard Poulsen.
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Allerede for 20 år siden anså man genterapi for at være
fremtidens kræftbehandling, men forskerne stødte ind i store vanskeligheder. I den tidligere genterapi var det største
problem transporten til og ind i kræftcellerne, og at generne blev udtrykt i både syge og raske celler. Desuden var det
et problem, at mange anvendte virus som transportør, for
patienterne dannede antistoffer mod virus. I dag anvendes
ny viden og nye teknikker baseret på resultater fra de seneste års grundforskning.
I forsøg i Strålebiologisk Laboratorium anvender forskerne
meget små fedtmolekyler, der via blodbanen transporterer
de behandlende gener ind i kræftcellerne.
- De små fedtmolekyler er ikke giftige, og transporten gennem blodbanen til cellerne er effektiv. Samtidig sørger vi for,
at generne kun virker i kræftceller og ikke i raske celler. Det
sker ved at sætte et styresystem foran, som kræftcellerne
selv bruger i andre sammenhænge. På den måde narrer vi
kræftcellerne til at implementere det gen, som vi putter ind.
- Vi har identificeret en række gener, der er egnede til at slå
kræftcellerne ihjel. Både ved af reparere de syge gener og
ved at indføre helt nye gener - såkaldte selvmordsgener. Vi
har fundet en genetisk kræftspecifik ”kontakt”, som vi kan
tænde og slukke. På den måde kan vi styre, hvor og hvornår
genterapien skal virke, fortæller Hans Skovgaard Poulsen.
Der er god grund til at håbe, at den nye generation af genterapi har overvundet sine børnesygdomme, at tidligere tiders
transportproblemer er løst, og at den fremtidige genterapi
får fat i alle kræftceller – men ikke i patientens raske celler.
- De næste års forskning vil vise, om det forholder sig sådan. Vi håber, at kunne gennemføre de første forsøg på
mennesker inden for de næste tre til fire år, siger Hans
Skovgaard Poulsen.

Molekylær billeddannelse
Professor, overlæge Andreas Kjær fra Klinik for Ordinær Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET i Diagnostisk Center
arbejder med at udvikle en teknologi, så nye lægemidler til
fx kræftbehandling kan testes ved hjælp af molekylær billeddannelse med PET-scanner. Arbejdet foregår i et tværfagligt
miljø med deltagelse af en række af Rigshospitalets afdelinger såvel som eksterne samarbejdspartnere.
- Molekylær billeddannelse med radioaktivt mærkede stoffer
og anvendelse af PET- og SPECT- skanning er nogle af de

mest lovende metoder. Det skyldes især to forhold: For det
første er metoderne ikke-invasive. Det betyder, at der ikke
skal udtages væv fra patienterne. For det andet er metoderne i sig selv translationelle. Det vil sige, at vi udvikler metoderne i forsøgsdyr og efterfølgende stort set uden modifikation overfører dem til anvendelse i patienter, fortæller
Andreas Kjær.
I Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET arbejder
de særligt med at påvise karakteristika af væv, der har betydning for tumorer, fx iltmangel, kardannelse og programmeret celledød. Påvisning ved hjælp af PET kræver, at der
udvikles radioaktive sporstoffer, der påviser de forskellige
karakteristika

Skræddersyet behandling
- Vi ser store muligheder i at anvende molekylær billeddannelse til valg, planlægning og overvågning af behandling. Det
kan illustreres med nogle eksempler: Tumorer danner nye
kar. Kan man medikamentelt hæmme dannelse af nye kar,
hæmmer man tumors vækst. Men effektiviteten varierer fra
patient til patient. Ved hjælp af molekylær billeddannelse
med PET kan man påvise kardannelse og derved måske udvælge de patienter, der er egnede til behandlingen. Iltmangel i tumorer medfører, at tumorerne bliver mindre følsomme overfor stråleterapi. Kan man ved hjælp af PET påvise
graden af iltmangel i tumorerne, kan man i fremtiden dosere
stråleterapi og ved visse kræftformer gøre behandlingen
mere effektiv.
Behandles en tumor med succes, vil der indenfor et døgn
kunne påvises programmeret celledød ved hjælp af billeddiagnostik. Det betyder, at man allerede meget tidligt kan
forudse, om en behandling vil være effektiv. Er det ikke tilfældet, vil man tidligt kunne ændre til anden behandling.
- Ser vi på de muligheder, som molekylær billeddannelse byder på, vil metoden på væsentligt vis bidrage til at fremover
at kunne skræddersy behandling til patienterne. Vi forventer
allerede inden for relativ kort tid klinisk at kunne afprøve og
anvende de første af metoderne på Rigshospitalet. Og det
er væsentligt at understrege, at metoderne er så generelle,
at de også kan anvendes til andre end kræftpatienter.
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Spydspids inden for
sundhedsvidenskabelig forskning
50% af al sundhedsvidenskabelig forskning i Region Hovedstaden udgår fra
Rigshospitalet – det største forskningsproducerende hospital i Danmark
Forskningen er Rigshospitalets varemærke. Det betyder, at
forskningen har en særlig plads og prioriteres meget højt.
Region Hovedstadens Hospitalsplan 2007 styrker Rigshospitalet som landets spydspids inden for sundhedsforskning og
dets særstatus som hospital for de højt specialiserede områder. Rigshospitalet fortsætter som kraftcenter for sundhedsvidenskabelig forskning med det mål at fremme forskningsmiljøer af høj international kvalitet.

este molekylærbiologiske teknikker til diagnostik og behandling. På den måde sikrer Rigshospitalet ikke kun patienterne
den bedst tænkelige diagnostik og behandling, men skaber
også grundlag for at tiltrække forskningsprojekter på forkant
med den medicinske udvikling.
En styrkelse af den translationelle forskning sker via prioritering af interne og eksterne forskningsmidler og gennem en
fokuseret indsats omkring anskaffelse af tungt udstyr, etablering af fælles core-funktioner i form af laboratorier, som
kan benyttes uanset speciale. Desuden optimerede faciliteter til molekylærbiologiske nøgleanalyser til klinisk rutinebrug, oprettelse af en biobank i første omgang primært til
forskningsbrug m.v.

Rigshospitalet er kort sagt og skal fortsat være i international topklasse, hvad angår sundhedsvidenskabelig forskning
som fundament for fornyelse og forbedring af sygdomsbehandling. Forskningsresultater kan i nogle tilfælde anvendes
til enkelte sygdomsgrupper, i andre tilfælde kan resultaterne
anvendes bredt med et løft til hele hospitalets funktion.

Fokus translationel medicin
Et væsentligt indsatsområde i Rigshospitalets Handlingsplan
for 2007-2008 er at styrke den translationelle forskning (se
mere på side 10). Det betyder, at Rigshospitalet skal være
landets spydspids inden for forskning i og anvendelse af ny-

Eksterne forskningsmidler 2003-2007
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Mio. kr.

2003

2004

2005

2006

2007

p

Saldo primo

194

216

242

269

325

Udgifter

223

234

253

256

313

Indtægter

245

260

280

312

345

Saldo ultimo

216

242

269

325

358

I 2007 modtog Rigshospitalet i alt 345
mio. kr. til forskning. Heraf blev der i
2007 anvendt 313 mio. kr. Ved årets
udgang henstod der 358 mio. kr. øremærket til konkrete forskningsprojekter
i de kommende år.
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Interne og eksterne forskningsmidler 2003-2007 (mio. kr.)

p
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Interne Forsknings- og Udviklingsmidler
Eksterne Forsknings- og Udviklingsmidler
Figuren viser alene direkte omkostninger anvendt til forskning – indirekte omkostninger som
administration, lys, varme m.v. er ikke indeholdt.

Mange års investeringer har skabt stabile,
dynamiske og velfungerende forskningsmiljøer og ikke mindst markante forskningsresultater. Det gør bevilling og donation attraktivt. Eksterne midler fra fonde, forskningsråd, industrien, forskningsprogrammer m.m.
bevilges dog typisk på baggrund af den
forskning, Rigshospitalets fastansatte læger
og øvrige forskere præsterer for hospitalets
egne, interne forskningsmidler, som i 2007
var på et uændret niveau. De eksterne midler anvendt til forskning er stigende.

Rigshospitalets forskningsproduktion 2003-2007
Mio. kr.

2003

2004

2005

2006

Dr.med.-grader

17

18

14

11

8

Ph.d.-grader

27

42

55

40

39

51

47

Højere akademiske grader

2007

44

60

69

Fremmedsprogede tidsskriftsartikler

819

811

935

983 1.036

Dansksprogede tidsskriftsartikler

116

122

147

135

146

Tidsskriftsartikler i alt

935

933 1.082 1.118 1.182

Fremmedsprogede publikationer

868

855

969 1.012 1.103

183

212

178

Dansksprogede publikationer
Publikationer i alt
Patenter (ansøgt eller godkendt)

180

176

1.051 1.067 1.147 1.192 1.279
2

2

4

1

2*

*Et patent er anmeldt, det andet patent er godkendt

Særligt interesserede er velkomne for yderligere fakta på www.rigshospitalet.dk.
Her findes bl.a. oversigten over samtlige videnskabelige publikationer udgået fra
Rigshospitalet i 2007. Interesserede er også velkomne til at henvende sig direkte
til de enkelte forskningsenheder, som ofte publicerer egne, dansk og/eller engelsksprogede årsberetninger.

p
Rigshospitalets videnskabelige produktion
har været stigende gennem alle årene. Det
gælder også for året 2007, hvor det samlede antal publikationer steg til i alt 1.279.

Syv opfindelser anmeldt i 2007
Opfindelser og kommercialiseringsresultater
Rigshospitalet er førende i Danmark i forhold til nyttiggørelse
af viden fra sundhedsvæsnet til erhvervslivet. I 2007 blev
der anmeldt 7 opfindelser fra Rigshospitalets forskere. Tre

af disse er overtaget af hospitalet, tre har opfinderen selv
beholdt - én opfindelse afventer stillingtagen vedrørende
overtagelse.
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Fra Rigets dagbog
- udpluk af nyheder fra 2007
Afslutningen af to af de største byggeprojekter på Rigshospitalet i nyere tid betyder øget
kapacitet til behandling af patienter med kræft samt mulighed for hurtigere behandling
af kritisk syge patienter med behov for højt specialiseret behandling
Marts 2007

Et 250 års jubilæum
Rigshospitalets historie går 250 år tilbage - til Danmarks første egentlige hospital, ”Kongelig Frederiks Hospital”, indviet
af Frederik d. V. d. 30. marts 1757 i Bredgade i København.
De 250 års virke som hospital for danskere fra alle egne af
landet blev naturligvis fejret igennem hele 2007.

stik” (april 2007), ”Fremtidens kirurgi” (maj 2007), ”Fremtidens medicin” (oktober 2007) og ”Fremtidens etiske
udfordringer” (november 2007). Alle symposier var åbne for
fagfolk og offentlighed. De fire symposier kan fortsat ses og
opleves i videopræsentationer på www.rigshospitalet.dk

Maj 2007

Regionens spydspids
Jubilæumsdagen den 30. marts 2007 markerede indledningen på Rigshospitalets 250 års jubilæum. H.M. Dronning
Margrethe og H.K.H. Prins Henrik deltog sammen med inviterede gæster og medarbejdere i det officielle jubilæumsarrangement og åbningen af udstillingen ”Rigshospitalet før,
nu og i fremtiden” i hospitalets forhal.

To bøger - fire symposier
I forbindelse med jubilæumsdagen udkom to meget forskellige jubilæumsbøger: En historisk bog ”Patienternes Rigshospital 1757-2007” af dr. phil. og lektor i historie Anne Løkke
og en nutidig bog ”Portrætfortællinger fra Rigshospitalet” af
billedkunstner, cand. mag. og portrætfotograf Suste Bonnén.
Begge bøger er udgivet på Gads Forlag.
Under overskriften og symposierækken ”Fremtidens Lægevidenskab” præsenterede førende forskere fra det danske
sundhedsvæsen den seneste forskning gennem fire symposier på Rigshospitalet med titlerne: ”Fremtidens billeddiagno-
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Hospitalsplan 2007 for Region Hovedstaden blev vedtaget.
Rigshospitalet skal fortsat være regionens spydspids med
mange højt specialiserede afdelinger. Samtidig understreges
det, at hospitalet fortsat har en særlig forskningsforpligtelse.
300 medarbejdere - eller 2/3 af alle medarbejdere på Bornholms hospital kom til Åbent Hus med tilbud om 20 forskellige rundvisninger. Anledningen var, at Rigshospitalet og Bornholms Hospital intensiverer samarbejdet som led i Region
Hovedstadens hospitalsplan.

Sommeren 2007

Ny CT-scanner indviet
Indvielse af ny CT-scanner i Radiologisk Klinik. Den nye CTscanner gør det muligt at diagnosticere sygdomme i kranspulsårerne med mere skånsomme undersøgelsesmetoder
end hidtil. Scanneren er en donation fra The John & Birthe
Meyer Foundation.
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November 2007

December 2007

ICD - og bedre livskvalitet

Kræft - øget behandlingskapacitet

Cirka 3.000 danskere har fået indopereret en hjertestøder - en Implanterbar Cardioverter Defibrillator (ICD).
50 % af patienterne er under 60 år. Over halvdelen af de
hjertesyge, der har en ICD- hjertestøder, lever imidlertid
et liv på nedsat blus. ICD’en minimerer risikoen for at dø
af et hjertestop, idet ICD’s formål er at give patienten
stød, hvis hjertet svigter. Det skræmmer mange patienter,
så de ikke tør leve fuldt ud.
Hjertecentret påbegyndte derfor i 2007 et 5-årigt ph.d.projekt med inddragelse af de første 180 ICD- patienter.
Projektet skal støtte patienter med hjertestøder med individuelle samtaler og fysisk træning på vejen mod et
bedre liv og vise, om rehabilitering af patienter med hjertestøder er vejen til et bedre liv. Årligt får ca. 700 nye
patienter indopereret en hjertestøder. Tallet er stigende.

De seneste 7-8 år er antallet af kræftpatienter i kemo- eller
strålebehandling næsten fordoblet. Med indvielse af den
nye underjordiske Finsenbygning i december 2007 skete
der en betydelig forøgelse af den hidtidige behandlingskapacitet med 100 patienter om dagen til en samlet, daglig behandlingskapacitet på ca. 350 patienter.
I den underjordiske bygning er der indtil videre placeret 4
højteknologiske acceleratorer, 1 MR-skanner og PET/CTskanner til brug for planlægning af strålebehandling. Desuden er der indrettet nye opholdsfaciliteter for patienter
samt arbejds- og opholdsområder for klinikkens 150
medarbejdere.
Udvidelsen af Rigshospitalets Radioterapiklinik og PETCenter blev igangsat sommeren 2005. Den officielle indvielse markerede afslutningen på et af de største byggeprojekter på Rigshospitalet i nyere tid. Udbygningen
kostede i alt 200 mio. kr. Ca. 100 mio. kr. er anvendt til
selve byggeriet, ca. 100 mio. kr. til nyt apparatur.

November 2007

Indvielse af helikopterlandingsplads
I jubilæumsåret 2007 gik et mangeårigt ønske om en
helikopterlandingsplads på toppen af Centralkomplekset
i opfyldelse med en donation fra A.P. Møller og hustru
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.
Skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller deltog sammen med
H.K.H Kronprins Frederik og H.K.H Kronprinsesse Mary
i den officielle indvielse.
Helikopterplatformen er bygget i Norge af firmaet Marine
Aluminium, der også laver landingsdæk til boreplatforme.
Selve platformen er af aluminium, og hviler på en stålkonstruktion. Elementerne er transporteret til Rigshospitalet
og er med en kæmpe kran hejst op på toppen af det 16
etagers høje Centralkompleks. Platformens areal er ca.
1.000 m2, diameteren 37 meter. Platformen vejer 70 tons
og er placeret i en højde på 80 meter over jordniveau.
Platformen er en helt lille lufthavn med landingsplads, kontroltårn og elevatortårn. Platformen er med en gangbro
forbundet til en ankomstbygning (kontroltårn). I ankomstbygningen er der elevator til 16. etage. Derfra er der forbindelse til TraumeCentret og øvrige specialklinikker via de
eksisterende elevatorer.

December 2007

Julegave til børn på hospital
En gratis julegave på nettet til alle børn, børnefamilier og
børneafdelinger på alle landets hospitaler – fra Rigshospitalet. Et nyt dansk website for børn i alderen 5 -10 år om
krop, sundhed, sygdom og om hospital. Med animationer,
lydeffekter og computergrafik og speaket af kendte danske skuespillere. Det primære formål med Rigoland.dk
er at gøre børn fortrolige med hospitalsverdenen. Før
de skal på besøg på hospital, eller før og når de skal til
undersøgelse eller behandling. Rigoland.dk er udviklet af
Rigshospitalets BørneUngeProgram med inspiration fra
det engelske website ”Children first for health”, udviklet til
Great Ormond Street Childrens Hospital i London. Udviklingen af Rigoland.dk har været mulig på grund af sponsorstøtte.
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En af Danmarks største arbejdspladser

En stabil udvikling på personaleområdet og et samlet set faldende sygefravær.
Høj personaleomsætning. Stigende forbrug af overarbejde og eksterne vikarer

Rigshospitalet er med sine ca. 7.000 medarbejdere fordelt
på flere end 50 faggrupper en af Danmarks største arbejdspladser. Hospitalet er samtidig et af Danmarks største uddannelsessteder inden for de sundhedsvidenskabelige uddannelser. En stor del af personalet i det øvrige danske
sundhedsvæsen er helt eller delvist uddannet - eller videreuddannet - på Rigshospitalet.

Stabil udvikling
I 2007 har Rigshospitalet haft en stabil udvikling på personaleområdet i de kliniske centre med en vækst på 29 årsværk
i forhold til 2006 og et fald på 78 årsværk inden for administration og service - ca. 60 årsværk kan henføres til funktionsudfletninger i forbindelse med regionsdannelsen.
• Personaleomsætningen var inden for alle personalegrupper i 2007 samlet set på højeste niveau i de sidste
7 år. For kontor- og administrativt personale, herunder
lægesekretærer, steg omsætningen i både 2006 og
2007 til det højeste niveau blandt alle personalegrupper.
Dette i modsætning til øvrigt sundhedsfagligt personale,
som traditionelt har en lav personaleomsætning.
• Sygefraværet faldt samlet set 0,1 % i 2007 i forhold
til året før. Primært ses et fald på ca. 1,0 % inden for
grupperne kontor og administrativt personale samt et
fald på 0,1 % blandt plejepersonalet.
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• Forbruget af overarbejde steg i 2007 for alle personalegrupper fra 2, 8 % til 3,1 %.
• Forbruget af eksterne vikarer for plejepersonale som
for kontor- og administrativt personale steg ligeledes til
det højeste niveau nogensinde.

Hospitalsplan 2007
Hospitalsplan 2007 for Region Hovedstaden indebærer mange flytninger af personale mellem hospitalerne m.v. For Rigshospitalets vedkommende sker disse flytninger ikke i første
omgang som fysiske flytninger, men som organisatoriske
ændringer. Funktionerne knyttes organisatorisk og ledelsesmæssigt og til dels administrativt til Rigshospitalet fra starten af 2008.
Sidste halvdel af 2007 har således båret præg af de ledelsesmæssige og personalepolitiske forberedelser til disse
ændringer. Samlet set får Rigshospitalet tilført mellem 750 800 bruttoårsværk og afgiver i alt ca. 250 bruttoårsværk.
Det betyder, at Rigshospitalet i 2008 får flere end 1.000
nye medarbejdere.
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Personaleomsætning 2005-2007

Overarbejde fordelt på hovedgrupper

25%

5%

20%

4%

15%

3%

10%

2%

5%

1%

0%

Læger og AC

Pleje

Øvrigt shfgl.

Kontor/adm.

0%

Service m.ﬂ.

Personaleomsætningen udgør den andel af personalet som i løbet af et år forlader
Rigshospitalet – ekskl. Psykiatrisk Klinik i alle 3 år.

2005

2006

Læger

Pleje

Øvrigt shfgl.

Kontor/adm. Service/teknisk

Overarbejdsprocenten udtrykker det totale overarbejde (kan senere enten udbetales
eller afspadseres) samt mistede fridage, set i forhold til den normerede arbejdstid.
Opgørelsen er ekskl. Psykiatrisk Klinik i alle 3 år.

2007

2005

2006

2007

Eksternt vikarforbrug fordelt på hovedgrupper
Nettoårsværk*

2005

2006

2007

0,95

1,09

2,89

FADL vagter i plejen

74,46

79,86

65,30

Plejepersonale, Active Care m.ﬂ.

24,19

51,66

69,54

Kontor- og administrativt personale m.ﬂ.

16,87

26,72

25,97

116,47

159,33

163,71

Læger

Rigshospitalet i alt

* Nettoårsværk er opgjort på baggrund af de faktisk afregnede timer – ekskl. Psykiatrisk Klinik i alle 3 år.
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En arbejdsplads i udvikling

Kalejdoskopiske klip med fokus på uddannelse og udvikling på tværs af virksomheden.
Yderligere information om de enkelte stabsafdelinger, enheder og funktioner – projekter
og indsatsområder i 2007 på www.rigshospitalet.dk
Kvalitetsorganisationen – Udviklingsafdelingen

Systematisk tilgang styrker sikkerhed

Rigshospitalet blev første gang akkrediteret efter Joint Commissions Internationale standarder i 2002 og igen i 2005.
Akkreditering er en international kvalitetsgodkendelse, der
gælder for 3 år. I 2007 var kvalitetsorganisationen derfor
dybt involveret i den samlede virksomheds forberedelser til
en ny re-akkreditering i 2008.

Patientsikkerhedsarbejdet er en systematisk tilgang til at
øge og styrke sikkerheden for patienterne i forbindelse med
indlæggelse, undersøgelse og behandling. Der sker en hastig
udvikling af rapporteringssystemer og analysemetoder for at
forebygge utilsigtede hændelser. Det systematiske arbejde
resulterer i nye eller ændrede arbejdsgange, samarbejdsformer, systemtilgange og rutiner. I 2007 er der bl.a. gennemført 7 kerneårsagsanalyser med tilhørende handlingsplaner.
Hjørnestenen i arbejdet er et anonymiseret, sanktionsfrit
system, hvor personalet iht. lovgivningen skal rapportere
alle utilsigtede hændelser, som herefter analyseres. Dette
med henblik på at forebygge og undgå en gentagelse af
lignende hændelser fremover.

Forberedelse til 3. akkreditering
I 2007 udgav Joint Commission International en ny, tredje
udgave af de internationale standarder sammen med en ny
plan for, hvordan akkrediteringen ville blive gennemført. Det
medførte bl.a. et større oversættelses- og fortolkningsarbejde i Kvalitetssekretariatet. Sommeren 2007 besøgte konsulenter fra Joint Commission International hospitalet for som
led i en prøve-akkreditering (en ”Mock Survey”) at gennemgå hospitalet fra kælder til kvist forud for re-akkrediteringen.

Den danske kvalitetsmodel
Kvalitetsorganisationen har sideløbende med forberedelserne
til re-akkreditering efter internationale standarder deltaget i
arbejdet med udvikling og redigering af et første udkast til
danske standarder gældende for det danske sundhedsvæsen.

Patientsikkerhed og kvalitet
I 2007 besluttede Rigshospitalet at knytte arbejdet med patientsikkerhed og kvalitetsudvikling tættere sammen og at integrere de to områder som en sammenhængende del af
kvalitetsorganisationens arbejde og ved at beskrive områderne samlet i Rigshospitalets Kvalitetsplan.
Rigshospitalet har 120 medarbejdere - ansvarlige for området patientsikkerhed; alle har gennemgået specifik uddannelse inden for området.
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Fokus på 6 mål for patientsikkerhed
Rigshospitalet valgte som led i forberedelserne til re-akkreditering 2008 og efterfølgende Mock Survey i 2007 på alle niveauer og overalt i organisationen at fokusere på en samlet,
fælles indsats for øget patientsikkerhed. Det skete via fokus
på implementering af seks internationale og allerede kendte
og målbare områder: 1) Korrekt identifikation af patienter.
2) Sikker kommunikation – skriv ned og læs op. 3) Højrisiko
præparater – bedre sikkerhed. 4) Forebyg forvekslingskirurgi
– brug ”De fem trin”. 5) Begræns risikoen for hospitalsinfektioner og 6 ) Undgå faldulykker. Den fokuserede indsats
for øget patientsikkerhed sikrede dokumentation for data
for sikkerhed i top.
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Konsulentenheden – Udviklingsafdelingen
Udviklingsafdelingens konsulentenhed tilbyder bl.a. bistand til
organisationsudvikling, ledelsesudvikling og -uddannelse, coaching og rådgivning. Affødt af hospitalsplan 2007 for Region
Hovedstaden har konsulentenheden specifikt tilbudt hjælp til
klinikkernes arbejde med fusioner, strategiplaner mv.

Klinikken har fået flere nye medarbejdere i ledelsen og har
på baggrund af de mange udfordringer iværksat en række
tiltag fx omstrukturering af afsnit, teamorganisering af plejepersonalet, ny ledelsesstruktur, etablering af trivselsgruppe
og opfølgning på APV aktiviteter.
Den iværksatte handlingsplan forløber tilfredsstillende.

Eksempel - ny lederuddannelse: Den assisterende leder
Sideløbende med starten af hold 9 på Rigshospitalets
Lederuddannelse (RL) blev der i 2007 igangsat et nyt program for lederudvikling for assisterende ledere og ledere af
små grupper. Programmet har 18 deltagere og strækker sig
over et år. Deltagernes ledelsesmæssige funktioner ligger
typisk inden for områderne driftsledelse og håndtering af
dag-til-dag problemstillinger. Deltagerne fungerer typisk som
stedfortrædere for nærmeste leder. Det er karakteristisk for
gruppen, at der kan være usikkerhed eller uklarhed om organisationens, kollegers og egne forventninger til ledelsesfunktionen og til sammenhængen mellem organisationens
udvikling og egen indsats. Det er bl.a. målsætningen med
uddannelsen at tilvejebringe klarhed over disse spørgsmål –
samt at give deltagerne mulighed for at etablere netværk
med andre ledere i lignende roller.

Eksempel - Netværksgruppe for portørledere
Udviklingsafdelingen har i 2007/2008 deltaget i etablering
af en netværksgruppe for portørledere. Formålet har været
at styrke portørledernes ledelsesmæssige kompetencer
gennem etablering af et forum, hvor portørledere på tværs
af centrene kan lære af hinandens erfaringer. Gruppen har
afholdt seks møder med deltagelse af to konsulenter. Tilbagemeldingerne fra deltagerne er, at gruppearbejdet har
medvirket til at nedbryde grænser og har givet deltagerne
større indsigt i, hvordan de tackler tværgående ledelsesmæssige udfordringer.
Deltagerne ønsker, at netværksgruppen for portørledere
fortsætter.

Arbejdsmiljøenheden – Udviklingsafdelingen
Udviklingsprogrammet - en del af Rigshospitalets handlingsplan 2007-2008.
Eksempel - Konsulentarbejde på flere niveauer
2007 var et turbulent år for Pædiatrisk klinik II i Juliane Marie Centret: Periodevis lukning af senge, organisatoriske ændringer, påvirket arbejdsklima og negativ presseomtale.
Konsulentenheden har gennem det meste af året samarbejdet med ledelserne på alle tre niveauer med støtte til løbende
håndtering af udfordringer samt tilrettelæggelse og gennemførelse af interventioner i klinikken. Formålet har været at
styrke og understøtte et godt arbejdsmiljø. Konsulenternes
arbejde har bl.a. rummet individuel coaching, krisestøtte,
sparring og rådgivning af ledergrupper, processtyring på krisemøder og arbejdspladsvurdering (APV).

I 2007 gennemførte Rigshospitalet en stor og fagligt bred
oprustning af arbejdsmiljøenheden. Enheden fik tilført fire
nye stillinger: To behandlende fysioterapeuter, en ergonomisk konsulent samt en udviklingskonsulent til det psykosociale område. Oprustningen har givet mulighed for at tilbyde
medarbejderne en langt bredere vifte af tilbud.
Fysioterapeuterne tilbyder bl.a. ”sammedagsbehandling” af
medarbejdere, som kommer til skade på arbejdet. Desuden
gennemgår fysioterapeuterne alle anmeldte arbejdsulykker
og skriver til relevante medarbejdere, som ikke selv har henvendt sig mhp. at få iværksat en tidlig indsats. Ligeledes tilbydes tidligere tilskadekomne medarbejdere holdtræning for
at forebygge tilbagefald. Gravide tilbydes individuel vejledning og forebyggende træning under graviditeten for at forebygge fravær - og med stor succes.

p
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For borgerne har den nye hjemmeside givet patienter og
borgere en lettere og mere ensartet indgang til informationer om Rigshospitalets og regionens tilbud. Udover et nyt
og moderne design er den overliggende struktur for indhold
og hovednavigationen nu den samme på alle regionens hospitalers hjemmesider. For brugerne betyder det, at de let
kan bevæge fra den ene hospitals-hjemmeside til den anden
i regionen og hurtigt kan klikke sig frem til relevante behandlingstilbud.

Internetbaserede patientnetværk

p

Arbejdspladsvurdering (APV)
Den ergonomiske konsulent arbejder på et gennemføre et generelt kvalitetsløft i forbindelse med den lovpligtige Arbejdspladsvurdering (APV) og er i gang med implementering af et
elektronisk system til håndtering af APV data. I 2007 er der
desuden udviklet et e-learningsprogram med fokus på forebyggelse af stikskader - en ulykkestype som fortsat tegner
sig for langt over 50 % af anmeldte arbejdsulykker.
Udviklingskonsulenten har primært haft fokus på psykosocialt
arbejdsmiljø og gennemført en række interventionsopgaver i
klinikkerne. Desuden har konsulenten afholdt APV workshops,
indgået i projekt ”Mere mening i arbejdet” i Servicecentret
samt løst en lang række undervisningsopgaver.
Arbejdsmiljøenheden har i 2007 også udvidet kredsen af kunder, idet enheden er begyndt at udbyde den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse eksternt. På regionalt plan er det besluttet, at Rigshospitalet fremover skal stå for den lovpligtige
uddannelse i arbejdsmiljø for alle tidligere H:S hospitaler. Derudover er der indgået en samarbejdsaftale med Psykiatrisk
Center Rigshospitalet om levering af div. arbejdsmiljøydelser.
Årets arbejdsmiljøpris 2007 gik til Sikkerhedsgruppen i Blodbanken for deres store indsats for det lokale arbejdsmiljø og
for arbejdet med at indføre dialogbaseret APV.

Kommunikationsenheden – Udviklingsafdelingen
Ny hjemmeside – www.rigshospitalet.dk
Kort før årsskiftet 2007/08 gik Rigshospitalet i luften med
en ny hjemmeside, som dermed blev en del af Region Hovedstadens fælles websystem sammen med regionens øvrige
hospitaler og virksomheder.
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Årsskiftet bød også på 6 nye internetbaserede patientnetværk, heraf de tre fra Rigshospitalet, i samarbejde med
Sundhed.dk og Danske Regioner. Projektet består af seks
pilotprojekter med hver sin specifikke patientgruppe som
målgruppe. Rigshospitalet er aktør i flg. tre patientnetværk:
www.gentagneaborter.dk Netværk for kvinder med gentagne aborter (Rigshospitalets Fertilitetsklinik)
www.korttarmsforum.dk Patientnetværk for korttarmspatienter (Rigshospitalets Medicinsk Gastroenterologiske klinik)
www.livmoderhalskraeftforum.dk Patientnetværk for
kvinder med livmoderhalskræft (Rigshospitalets Gynækologiske klinik)
Det internetbaserede patientnetværk skal sikre patienter mulighed for støtte og viden om egen sygdom gennem webbaseret kommunikation med patienter med samme sygdom,
pårørende og sundhedsfagligt personale. Patienten kan via
patientnetværk selv gøre en indsats, tage initiativ og lære om
egen sygdom bl.a. ved at dele erfaringer med andre patienter
i samme situation.
De seks pilotprojekter skal fungere i et stykke tid for at opsamle erfaringer, der kan bruges i en evt. videre udbredelse
af det internetbaserede patientnetværk til andre patientgrupper.
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Brødtekst
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IT med mennesker i centrum

IT-afdelingen fokuserer på de behov, som hospitalets medarbejdere/brugere har
for at opnå den mest optimale anvendelse af IT i forhold til udførelse af hospitalets
kerneydelser
Ved årsskiftet 2006/2007 blev centraliseringen af IT-driften i
Koncern IT (KIT) i Region Hovedstaden en realitet. Centraliseringen giver både stordriftsfordele og mulighed for konsolidering af IT-systemer på fælles platforme. Samtidig får Rigshospitalets IT-afdeling mulighed for yderligere at fokusere på
service og støtte til hospitalets IT-brugere. For at udnytte denne mulighed, og for at sikre gode samarbejdsrelationer med
Koncern IT, har IT-organisationen på Rigshospitalet i 2007
været under løbende forandring.

Optimering via dialog og Lean
Det er vigtigt, at IT-afdelingen kender brugernes forventninger
og ønsker til IT-ydelser. Dette kendskab opnås bl.a. via brugerundersøgelser og halvårlige møder, hvor centerledelser og/
-eller klinikledelser samt stabsfunktioner mødes med repræsentanter fra IT-afdelingen. Via dialog bliver det synliggjort,
om de IT-ydelser, der samlet set bliver tilbudt fra hhv. Rigshospitalets IT-afdeling, Koncern IT og eksterne leverandører,
lever op til brugernes forventninger. På møderne orienterer
IT-afdelingen samtidig om generelle tiltag på IT-området.
Nedbringelse af ventetiden for brugeroprettelser til en IT-arbejdsplads har været blandt årets brugerønsker. Metoden
Lean - en samling af værktøjer til analyse og optimering - blev
taget i anvendelse, og alle arbejdsgange i forløbet omkring en
brugeroprettelse blev analyseret i en værdistrømsanalyse.
Ved hjælp af analysen blev antallet af ansvarsskift reduceret
og forløbet optimeret, så oprettelse af en IT-bruger nu tager
mindre end 1 døgn - mod før op til 6 døgn.

Gennemgang af IT i klinikker
I 2007 blev rammerne lagt for en ny service ”IT-klinik-gennemgang”, den nye arbejdsform afprøves i 2008. I tæt samarbejde med klinikkernes IT-brugere analyseres arbejdsgange og
brug af hardware (computere, printere etc.). Efterfølgende udarbejder IT-afdelingen en rapport med forslag til forbedringer,
som klinikken kan tage stilling til - fx IT-understøttelse til papirarbejdsgange.
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Øget IT-støtte til forskerne
I efteråret 2007 blev der gennemført et projekt mhp. at afklare og beskrive muligheder for øget fokus på IT-understøttelse
og service til hospitalets forskere, som har bidraget med
input og beskrevet en række services, der ikke er dækket
af den generelle service. Det drejer sig især om udvidet support på specifikke IT-værktøjer samt rådgivning i forbindelse
med IT-understøttelse af forskningsprojekter. Det er etableret
et IT-forskerforum med fast mødefrekvens, ligesom der er
indgået aftaler om en række praktiske forhold ifb. økonomi,
ressourcer, information og opfølgning.

Implementering med succes
Tre centre på Rigshospitalet fik i 2007 implementeret IT-systemet ORBIT- et system til operationsplanlægning og –dokumentation. Under implementeringen er der lagt vægt på
at omlægge alle relevante arbejdsgange i samarbejde med
en projektgruppe, der bl.a. har bestået af IT-medarbejdere
med klinisk baggrund. Det nye IT-system er blevet godt modtaget i klinikkerne.

Portal og paraklinisk svarmodul
I 2007 har medarbejdere fra klinikker og fra IT-afdelingen
deltaget i projektet ”Udvikling af portal og paraklinisk svarmodul”. Portalen skal give mulighed for adgang til flere ITsystemer med kun én på-logning. Målet er at reducere tidsforbruget, når lægen/sygeplejersken logger ind på flere
IT-systemer.
Målet med det parakliniske svarmodul er at samle alle prøvesvar fra Diagnostisk Center i én visning samt at give adgang
til advisering om nye prøvesvar og kvittering for svar. Gevinsten ved svarmodulet vil være, at udprint af svar kan ophøre, og at medarbejdere med patientkontakt har adgang til
alle relevante svar. Projektet fortsætter i 2008.
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Se IT-afdelingens tilbud til patienter og pårørende på www.patientnet.rh.dk
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Årets resultat - hovedpunkter

For 11. år i træk afslutter Rigshospitalet et regnskabsår med et positivt resultat
Rigshospitalet opnåede i 2007 et positivt resultat på 12,2
mio. kr. på den ordinære drift i forhold til budgettet. Det er
11. år i træk, at Rigshospitalet afslutter et regnskabsår med
et positivt resultat.
• Ordinært driftsresultat: Et overskud på 12,2 mio. kr.
• Antal udskrivninger faldt med 2,6% til 64.283
• Antal sengedage faldt med 9,8 % til 336.700
• Antal øvrige ydelser steg med 6,8% til 144.803
• Antal operationer steg med 0,4 % til i alt 47.896
• Antal ambulante besøg faldt med 1,9 % til i alt 382.898
• Den gennemsnitlige liggetid er reduceret til 5,2 dage

Indtægter og udgifter i 2007
I 2007 var nettobevillingen til Rigshospitalet 3.201,5 mio. kr.
Hospitalets indtægter er faldet med 769,6 mio. kr. til 1.949,2
i forhold til 2006. Det skyldes hovedsageligt overgangen fra
Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S) til Region Hovedstaden. Rigshospitalets indtægter fra behandling af patienter
bosiddende i det tidligere Københavns Amt, Frederiksborg
Amt og Bornholms Regionskommune er bortfaldet ved dannelsen af Region Hovedstaden. Udgifter til behandling af borgere herfra dækkes fremover via nettobevillingen. De samlede udgifter er faldet med 23,2 mio. kr. i forhold til 2006. Den
primære årsag er udskillelsen af Psykiatrisk Center fra Rigshospitalet til Psykiatrivirksomheden i Region Hovedstaden.

• Belægningsprocenten faldt fra 87,7 % til 85,7 %

Finansieringsgrundlag 2007

Rigshospitalet set på bundlinien Regnskab 2003-2007
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Tallene i Rigshospitalets Årsberetning 2007 er ikke direkte sammenlignelige med
Region Hovedstadens regnskabstal. Det skyldes forskelle mellem opgørelsesmetoder af aktivitets- og regnskabstal.
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Rigshospitalets samlede virksomhed 2005-2007
Regnskab
2005

Regnskab
2006

Regnskab
2007

Operationer

48.057

47.721

47.896

Sygehusudskrivninger

65.169

66.029

64.283

Ambulante besøg

371.680

390.292

382.898

Berørte cpr.-nr.

113.803

117.630

120.106

Sengedage

375.431

373.372

336.700

Øvrige ydelser a)

113.401

134.804

144.803

88,5%

87,7%

85,7%

Antal

Belægningsprocent b)
Gns. liggetid (dage) c)
Brødtekst

5,8

5,7

5,2

Udgifter mio. kr.

4.809

4.612

5.139

Antal ansatte (fuldtids) d)

7.274

7.371

7.031

p
a) Øvrige ydelser så som efterfølgende
strålebehandling, KAG, dialyse m.v.
b) Belægningsprocenten er beregnet i for
hold til antallet af disponible senge
c) Den gennemsnitlige liggetid er beregnet
som antal sengedage pr. udskrivning.
d) Antal fuldtidsansatte er opgjort som fuldtidsstillinger (årsværk) ved årets udgang.
Opgørelsen omfatter ikke personale af
lønnet af fondsmidler. Respirationshjælpere
er heller ikke medtaget.

I 2007 er regnskabstallene excl. Psykiatrisk Klinik og overflytning af IT-medarbejdere til
Region Hovedstaden.

Udgifter til ordinær drift
Mio kr.
Personale
Medicin

Regnskab 2005

Regnskab 2006

Regnskab 2007

2.710,2

2.883,5

2.825,6

718,1

835,6

958,5

Drift

895,9

946,3

924,1

Fælles

485,1

496,4

430,3

4.809,4

5.161,7

5.138,5

Ialt

Rigshospitalets aktivitet i 2007 fordelt på brugerne
Antal

Operationer

%

Udskrivninger

%

Amb.besøg

%

Sengedage

%

Øvrige ydel.

%

36.095

75%

49.916

68%

309.181

81%

222.136

66%

91.587

63%

Region Nordjylland

282

1%

624

1%

1.083

0%

3.396

1%

644

0%

Region Midtjylland

701

1%

1.127

2%

2.323

1%

6.955

2%

917

1%

Region Hovedstaden

Region Syddanmark
Region Sjælland
Grønland

672

1%

1.403

2%

3.184

1%

8.211

2%

1.902

1%

9.114

19%

15.150

24%

61.814

16%

83.074

25%

44.304

31%

332

1%

925

1%

1.878

0%

5.572

2%

2.565

2%

Færøerne

565

1%

914

1%

2.131

1%

5.765

2%

1.988

1%

Øvrige brugere

135

0%

224

0%

1.304

0%

1.591

0%

896

1%

47.896

100%

64.283

100%

382.898

100%

336.700

100%

144.803

100%

I alt

Tabellen viser kun takstbelagte aktiviteter.

p
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Rigshospitalets udgifter 2007

De samlede udgifter faldt med 23,2 mio. kr. sammenlignet med 2006
• Udgifterne til personale faldt med 57,8 mio. kr.
svarende til 2 %. Det skyldes primært udskillelsen af
Psykiatrisk Center fra Rigshospitalet til Region Hovedstaden.
• Udgifterne til medicin steg fortsat markant - i 2007
med 122,9 mio. kr. til i alt 958,5 mio. kr. Stigningen
skyldes udelukkende øget forbrug af særydelsesmedicin. Udgifterne til konventionel medicin faldt med
22,4 mio. kr.
• Udgifterne til drift faldt med 22,2 mio. kr. Det skyldes
primært udskillelsen af Psykiatrisk Center fra Rigshospitalet til Region Hovedstaden.

Udgifter til ordinær drift 2007
Fællesudgifter
8%

Drift
18%
Personale
55%

Medicin
19%
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• Fællesudgifterne faldt med 66,1 mio. kr, hvilket dækker over fald i både Servicecentrets almindelige fællesudgifter og fald i udgifter til indkøb af medikoteknisk
udstyr. En del af udgifterne til medikoteknisk udstyr
dækkes ikke længere af Rigshospitalets nettobevilling
men af anlægsbevillinger.

Vækst i medicinudgifter

Medicin til behandling af kræftsygdomme – det absolut største vækstområde i 2007
De samlede udgifter til medicin er i perioden samlet set
steget med 256,9 mio. kr. Det absolut største vækstområde er medicin til kræftbehandling, som forklarer ca. 1/3
af væksten i 2007.
Det store fokus på kræftsygdomme har betydet en vækst i
antal patienter i behandling. Hertil kommer nye behandlingsmetoder og ny medicin, samt en udvidet indsats inden for
eksperimentel kræftbehandling. Faktorer, der tilsammen forklarer den store vækst i udgifterne til kræftmedicin.

Andre vækstområder
Det andet store vækstområde er infektionsmedicin. Et områder som omfatter medicin til flere infektionstyper fx svampeinfektioner. Her er udgifterne også voksende, fordi flere og
flere kræftpatienter (både onkologiske og hæmatologiske
patienter) kommer i behandling. Desuden rummer området

udgifter til infektionsmedicin til intensivpatienter og patienter
med immundefekter. Patientforløbene er her ofte meget lange. Samtidig er ændrede og intensiverede behandlingsregimer med antibiotika med til at forklare væksten.
Andre vækstområder er udgifter til behandling af sklerosepatienter. Det nye præparat Tysabri – dyrere end hidtil anvendte præparater – er sammen med en øget tilgang af
patienter med til at forklare væksten.
Væksten i udgifter til hiv/aidsmedicin skyldes et stigende antal patienter i behandling, herunder en årlig tilgang af ca.
100 nye patienter – desuden er der en lille gruppe gamle
patienter, der først nu kommer i behandling.
Faktorpræparater er også et relativt stort vækstområde, og
omfatter medicin til bløderpatienter. Blødermedicin er dyre
præparater. De enkelte patienters forbrug kan have store
udsving fx i forbindelse med operation eller ved episoder
med blødning, hvor der fx anvendes Novoseven.

Det samlede medicinforbrug 2003-2007
1.000.000
800.000

Udgifter
konventionel medicin

600.000
400.000
200.000
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Mere om væksten i medicinudgifter på www.rigshospitalet.dk
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Nøgletal for Rigshospitalets otte centre

Diagnostisk Center
Antal

Udgifter mio. kr.
Ansatte (fuldtids)

Hjertecentret
Regnskab 2007

Ændring fra 2006

558,3

4,2%

925

0,6%

Diagnostisk Centers lægefaglige område er radiologi, klinisk fysiologi og
nuklearmedicin. Desuden omfatter centret en række tværgående kliniske specialer, som udfører laboratorieundersøgelser og yder lægefaglig
rådgivning. Centret varetager al medikoteknisk service, rådgivning og
indkøb for det samlede hospital.

Antal

Regnskab 2007

Ændring fra 2006

Udgifter mio. kr.

574

3,9%

Ansatte (fuldtids)

739

-0,7%

Hjertecentret behandler sygdomme i hjerte og lunger. Omfatter også ﬂyvermedicin.

HovedOrtoCentret
Antal

Servicecenteret
Antal

Udgifter mio. kr.
Ansatte (fuldtids)

Regnskab 2007

Ændring fra 2006

189,5

-2,0%

413

-4,8%

Servicecentret er et tværgående center, der rummer hospitalets ikkekliniske funktioner - dvs. opgaver, der ikke omfatter patientpleje eller
lægebehandling.

Administration, IT og fællesudgifter
Antal

Udgifter mio. kr.
Ansatte (fuldtids)

Regnskab 2007

Ændring fra 2006

656,2

-16%

377

-13,2%*

Administrationen består foruden Direktionen med sekretariat, af Personaleafdelingen, Udviklings- og Uddannelsesafdeling, Økonomi - og Planlægningsafdeling samt IT-afdelingen.
* I forbindelse med regionsdannelsen er IT driftsfunktionen overført til
Koncern IT i Region Hovedstaden.

Regnskab 2007

Ændring fra 2006

Udgifter mio. kr.

505

2,8%

Ansatte (fuldtids)

955

-0,7%

HovedOrtoCentret behandler sygdomme i knogler og muskler, plastikkirurgi og brandsår samt sygdomme i øjne, næse, hals og tænder. Kvinder
der skal opereres for brystkræft behandles her. Endelig hører TraumeCenter og Akut Modtageafdeling samt Akut Lægebil - Region H og Akut
Medicinsk Koordinationscenter ( AMK) til i HovedOrtocentret.

Juliane Marie Centret
Antal

Udgifter mio. kr.
Ansatte (fuldtids)

Regnskab 2007

Ændring fra 2006

682

7,3%

1.017

1,8%

Juliane Marie Centeret behandler sygdomme hos børn og kvinder. Desuden graviditet, fødsel og barnløshed. Rådgiver og behandler i forbindelse med arvelige og medfødte sygdomme.

Neurocentret
Antal

Regnskab 2007

Ændring fra 2006

Abdominalcentret

Udgifter mio. kr.

451

-20,0%*

Antal

Ansatte (fuldtids)

661

-30,3%*

Udgifter mio. kr.
Ansatte (fuldtids)

Regnskab 2007

Ændring fra 2006

714

2,3%

1.089

-2,2%

Abdominalcenteret behandler sygdomme i nyrer, urinveje, lever, mavetarm og i blodkarrene, samt sygdomme i de organer, der producerer
hormoner.

Neurocentret behandler sygdomme i hjernen og i kroppens nervebaner
- herunder apopleksi, demens og sclerose. Desuden behandling af
smerter. Rummer Respirationscenter Øst og hjemmerespiratorbesøg.
* I forbindelse med regionsdannelsen, er psykiatrisk behandling overført
fra Neurocentret til Psykiatrivirksomheden i Region Hovedstaden.

Finsencentret
Antal

Regnskab 2007

Ændring fra 2006

Udgifter mio. kr.

809

13,8%

Ansatte (fuldtids)

857

4,6%

Finsencenteret behandler kræft- og blodsygdomme samt medicinske
sygdomme, så som gigt, allergi og infektion.

Fælles for figurerne
De angivne udgifter er eksklusiv fællesudgifter.
Antal fuldtidsansatte er opgjort som fuldtidsstillinger (årsværk)
ved årets udgang. Opgørelsen omfatter ikke personale aﬂønnet af
fondsmidler.
Flere nøgletal for hver af de enkelte centre på www.rigshospitalet.dk
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Klik ind på www.rigshospitalet.dk for en præsentation af de enkelte centre
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Riget – kort fortalt

Rigshospitalet er et højt specialiseret hospital med lands- og
landsdelsfunktion. Fra 1. januar 2007 indgår hospitalet som
en virksomhed i Region Hovedstaden. Sygehusplan 2007
ændrer den tidligere specialefordeling.
Rigshospitalet rummer fortsat næsten alle lægelige specialer – bortset fra arbejdsmedicin, allergi, hudsygdomme, klinisk farmakologi, lungemedicin og psykiatri.
Mere på www.rigshospitalet.dk.

Information og kontakt
På www.rigshospitalet.dk præsenterer hospitalet den samlede organisation med tilhørende faglige profiler for de enkelte
klinikker/afdelinger og enheder – samt et væld af andre informationer. Flere klinikker, afdelinger og enheder udgiver
også fx egne, specifikke årsrapporter.
Hver den 1. torsdag i måneden har du mulighed for at ringe
til en af Rigshospitalets tre direktører. Se telefonnummer
m.m. på www.rigshospitalet - og annoncering i dagspressen.

Ledelse og organisation
Hospitalet ledes af en direktion med en hospitalsdirektør, en
lægelig direktør og en sygeplejedirektør med tilhørende
stabsfunktioner for henholdsvis økonomi/planlægning, personale, uddannelse/udvikling og IT. Rigshospitalet havde i
2007 ansat ca. 7.000 medarbejdere.
Rigshospitalet er organiseret i 6 behandlingscentre og 2
tværgående centre.
Hvert center rummer en række klinikker og/eller afdelinger.
En centerdirektør med selvstændigt ledelsesmæssigt og
økonomisk ansvar står i spidsen for hvert center. Desuden
indgår der i ledelsen af de kliniske centre en centerchefsygeplejerske/centerchefbioanalytiker.

www. rigshospitalet.dk
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Finder du ikke det, du søger på www.rigshospitalet.dk, er du
velkommen til at kontakte Rigshospitalets Kommunikationsenhed på mail kommunikation@rh.regionh.dk

Rigshospitalet | årsberetning 2007

Riget – og Hospitalsplan 2007
www.hospitalsplan.rh.dk
I årene, der kommer vil ”Hospitalsplan 2007 på Rigshospitalet” medføre en lang række både organisatoriske udfordringer samt bygningsmæssige ændringer fx i form af større
renoveringsarbejder af dele af den eksisterende bygningsmasse og ikke mindst i form af planlægning og udformning
af nybyggeri af en helt ny Nordfløj.
Rigshospitalet har valgt at organisere arbejdet med at fremtidssikre og virkeliggøre Hospitalsplan 2007 i en intern projektorganisation, der består af en generalplansgruppe og 16
nedsatte arbejdsgrupper. På www.hospitalsplan.rh.dk informerer hospitalet løbende offentligheden om projektorganisationens arbejde.

Funktioner, der flytter til Rigshospitalet
• Karkirurgi fra Gentofte Hospital til Rigshospitalet
– ledelsesmæssig sammenlægning pr. 1. januar 2008
• Thoraxkirurgi fra Gentofte Hospital til Rigshospitalet
– ledelsesmæssig sammenlægning pr. 1. januar 2008
• Gynækologi/obstetrik fra Gentofte Hospital til Rigshospitalet – ledelsesmæssig sammenlægning pr. 1. januar
2008
• Pædiatri fra Gentofte Hospital til Rigshospitalet
– ledelsesmæssig sammenlægning pr. 1. januar 2008

• Gynækologi/obstetrik fra Frederiksberg Hospital til
Rigshospitalet – ledelsesmæssig sammenlægning pr.
1. oktober 2007
• Tand-, mund- og kæbekirurgi fra Glostrup og Hillerød Hospital til Rigshospitalet – ledelsesmæssig sammenlægning
pr. 1. april 2008
• Klinisk immunologi/blodbanken – ledelsesmæssig sammenlægning pr. 1. januar 2008

Funktioner, der flytter fra Rigshospitalet
•
•
•
•
•

Allergi til Gentofte Hospital
Klinisk farmakologi til Bispebjerg Hospital
Øjensygdomme til Glostrup Hospital
Respirationscenter Øst til Glostrup Hospital
Klinik for Rygmarvsskader til Glostrup Hospital

Ude- og samarbejdsfunktioner:
• Øjensygdomme - udefunktion på Rigshospitalet fra
Glostrup Hospital
• Immunologi – udefunktion på alle regionens hospitaler
fra Rigshospitalet
• Urologi – samarbejdsfunktion mellem Rigshospitalet og
Frederiksberg Hospital
• Neurokirurgi – samarbejdsfunktion mellem Rigshospitalet
og Glostrup Hospital

Organisatoriske begreber i Hospitalsplan 2007
En udefunktion?
Læger og øvrigt personale er ansat på ét hospital, men varetager også funktionen på et eller flere andre hospitaler.
Eksempel: Klinisk farmakologi på Rigshospitalet og Gentofte
Hospital varetages som udefunktion fra Bispebjerg Hospital.

En samarbejdsfunktion?
Lægerne er ansat på ét hospital, men varetager også funktionen på et andet hospital. Øvrigt personale er ansat på de
enkelte hospitaler. Eksempel: Urologisk Klinik, Rigshospitalet
og Urologisk afdeling, Frederiksberg hospital indgår i en
samarbejdsfunktion.
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Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Telefon 35 45 35 45
www.rigshospitalet.dk
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Årsberetning med fakta og nøgletal for Rigshospitalets samlede virksomhed 2007.
ca. 7.000 fuldtidsansatte medarbejdere. 47.896 operationer. 382.898 ambulante besøg.
Et stigende antal videnskabelige publikationer og et positivt resultat på bundlinien –
for 11. år i træk. Samt artikler og interviews med holdninger til udfordringer, der følger

