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” Vores mission er at være Danmarks
førende hospital for patienter med behov
for højt specialiseret behandling.”
Kilde: Mission, mål og værdier - Rigshospitalet nu og i fremtiden (2003).
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2003

Forord

Rigshospitalet har skærpet sin profil i 2003, for vores mission er som

bekendt ”at være Danmarks førende hospital for patienter med behov

for højt specialiseret behandling”. En mission, der stiller krav om, at vi
er i stand til i praksis at omsætte ord til konkrete handlinger til gavn for
vores patienter.

Med blandt andet det afsæt flyttede en del af hospitalets lokalområde - ca.
2.000 almen-medicinske patienter på årsplan - ved årsskiftet 2003/2004
fra Rigshospitalet til Bispebjerg Hospital, der i dag har de fysiske og strukturelle rammer, som sikrer netop denne gruppe patienter den bedste behandling. For Rigshospitalet gav flytningen fysisk mere plads og yderligere
kapacitet - også til bedre at kunne opfylde venteliste-garantier på højt specialiseret behandling - især til patienter med kræft. Et godt og konstruktivt
samarbejde mellem H:S hospitalerne viste sig endnu engang at være driftsmæssigt effektivt, at rumme faglige fordele, og at komme patienterne til
gavn - ikke mindst, fordi Rigshospitalet kort sagt fik mulighed for yderligere
at prioritere sin indsats i forhold til ”patienter med behov for højt specialiseret behandling.”
Forudsætninger og udfordringer
Nu gør fysiske forhold det som bekendt ikke alene. Forudsætningerne for
at kunne yde højt specialiserede behandlinger er mange. For eksempel,
at forskning på internationalt niveau er en integreret del af hospitalets
hverdag og derfor foregår tæt på patienter og klinik. Andre faglige forud-

sætninger er, at både ledere og medarbejdere i 2003 systematisk og
målrettet har arbejdet med afsæt i ord og begreber som: Kvalitetsudvikling
og dokumentation, leder- og kompetenceudvikling, den kliniske IT-arbejdsplads, forberedelse til - endnu en - international akkreditering i 2005 samt
ikke mindst området ”øget patientsikkerhed”.
De økonomiske udfordringer i forbindelse med at drive en stor virksomhed
som Rigshospitalet med mange samarbejdspartnere og interessenter bliver fortsat større og vanskeligere. Stram styring af ressourcer, øgede krav
til produktion og effektivitet er vilkår i hverdagen, som udgør en alvorlig
baggrund for ønskerne til en mere strategisk og faglig udvikling af et hospital af international standard. For en god ordens skyld: Rigshospitalet har nu for 7. år i træk - overholdt sit budget, hvilket ikke mindst skyldes en
ekstraordinær arbejdsindsats fra engagerede ledere og medarbejdere.
Årsberetning 2003 tilbyder som tidligere år kalejdoskopiske klip - og fakta
- fra en mangfoldig verden. Det er ikke muligt at give et fyldestgørende
billede af de utallige nyheder og tiltag der - på tværs af faggrupper og
organisation - alle har haft et og samme mål for øje: At udvikle, dokumentere og sikre den samlede kvalitet inden for diagnostik, behandling og
pleje og forskning overalt på Rigshospitalet. Vi har kort sagt langt mere
at berette. Derfor opfordrer vi vore mange forskellige samarbejdspartnere
til at skaffe sig flere detaljerede oplysninger i relation til enkeltområder af
særlig interesse. Alle er velkomne til at tage kontakt til de enkelte centre
og klinikker - og til døgnet rundt at kigge forbi på Rigshospitalets hjemmeside www.rigshospitalet.dk.
Direktionen

Å r s b e re t n i n g 2 0 0 3

3

Leveren l-æ-n-g-e-r-e leve!
Svigter leveren, er patienten i livsfare. Den ultimative behandling er en levertransplantation.
Mens patienten venter på en egnet donor-lever kan MARS-behandlinger nu midlertidigt erstatte
leverens funktioner
Rigshospitalets Hepatologiske Klinik - tid-

virusinfektioner kan ødelægge leveren. Og

– Hvis ikke MARS-behandlingen blev tilbudt

ligere Medicinsk afdeling A - er oprettet i

svigter leveren, er patienten i livsfare. For

patienter med leversvigt, ville de ikke kun-

1757 og dermed den ældste medicinske

et leversvigt påvirker både hjerne, kreds-

ne få et tilbud om anden behandling med

afdeling i Danmark. Det er nu ikke mos,

løb og nyrer. Et af de første tegn på lever-

samme effekt. Også hos ny-transplantere-

der gror på de medicinsk-historiske rød-

svigt er ofte, at man ikke kan få kontakt

de patienter, der har fået et donororgan,

der! I dag er klinikken verdenskendt for

med patienten, fordi bevidstheden er

der er længe om at komme rigtigt i gang,

sin forskning og sine resultater inden for

stærkt påvirket. En tilstand, der i nogle til-

har MARS været vigtig for at kunne hjælpe

behandling af både akutte og kroniske -

fælde og i løbet af kort tid kan udvikle sig

den nye levers funktion i gang.

men også sjældne - sygdomme i leveren.

til ”leverkoma”, hvis ikke lægerne hurtigt

Det nye leverdialysesystem MARS har

Blandt konkurrenter og samarbejdspartne-

griber ind med behandling. I mange tilfæl-

kort sagt betydet intet mindre end en

re tæller da også de største lever-centre i

de er en ny lever eneste mulighed for at

revolution, når det gælder muligheden

USA og England. Det er med denne bag-

overleve et akut leversvigt - det er her,

at overleve et alvorligt leversvigt, siger

grund, at Hepatologisk Klinik som et af de

MARS-behandlingen kommer ind.

klinikchef, overlæge Bent Adel Hansen.

forsøgsvis kunne afprøve et nyt leverdia-

Gevinst og dokumentation

Samfundsperspektiv på MARS

lysesystem MARS (the Molecular Adsor-

– Nu er det uhyre sjældent, at der er en

Den videnskabelige dokumentation om-

bents Recirculating System) på patienter.

egnet donorlever, lige når patienten skal

kring effekt og resultater af behandling

Siden har klinikken været i stand til at

bruge den. Men med en eller flere MARS-

med MARS taler for sig selv. Næsten dob-

dokumentere så gode resultater af den

behandlinger kan vi nu holde patienterne i

belt så mange patienter har overlevet et

nye behandling, at MARS-behandling siden

live, indtil deres egen lever enten spontant

leversvigt i kraft af MARS-behandling -

2003 har været godkendt som en specia-

igen begynder at fungere - eller til vi har

sammenlignet med en kontrolgruppe af

listbehandling, der indtil videre kun tilbydes

en egnet donorlever, som gør det muligt

patienter, der fik tilbudt traditionel medi-

på Rigshospitalet.

at foretage en levertransplantation,

cinsk behandling. MARS er den fjerde

fortæller klinikchef, overlæge Bent Adel

planet fra solen. På jord og set i et sund-

Når leveren svigter

Hansen fra Hepatologisk Klinik i Abdomi-

heds- og samfundsperspektiv ser MARS-

Leveren hører sammen med hjerte, lunger

nalcentret.

behandling ud til at få stor betydning

og nyrer til kroppens vitale organer. Leve-

– Der er i dag kun få og ofte utilstrække-

fremover. Hyppigheden af sygdomme i

rens opgaver er at afgifte blodet - at ned-

lige medicinske måder at behandle patien-

leveren er vokset betydeligt i de seneste

bryde og fjerne alle former for affaldsstof-

terne på. En lang række systemer, der

30-40 år. Det samme gælder antallet af

fer. Leveren tager kort sagt ”hele skidtet”

har skulle erstatte leveren ved at korrige-

patienter, der dør på grund af fx skrumpe-

herunder affaldsstoffer fra medicin, alko-

re stofskiftet, har været afprøvet på lever-

lever - betegnelsen for slutstadiet på en

hol og kemikalierester i fødevarer. Derfor

centre verden over igennem de sidste 40

række sygdomme i leveren. Fremover vil

står det i bogstaveligste forstand rigtigt

år. Den største effekt og bedste doku-

behandlinger med leverdialysesystemet

skidt til, hvis leveren på grund af sygdom

mentation er imidlertid knyttet til MARS,

MARS kunne reducere meget langvarige

ikke er i stand til at udføre sine funktioner.

fordi dette system er i stand til at korrige-

indlæggelser, ligesom behandlingen - i

Medfødte sygdomme i galdeveje eller

re livsvigtige stofskifteprocesser og sam-

både negativ og positiv forstand - må for-

stofskifte, kroniske sygdomme fx lever-

tidig fjerne et bredt spektrum af giftstof-

ventes at få indflydelse på det fremtidige

betændelse men også forgiftninger og

fer fra organismen.

antal levertransplantationer.

første levercentre i verden for tre år siden
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Klinikchef, overlæge Bent Adel Hansen og
klinikoversygeplejerske Lene Rostgaard Andersen.

Sygepleje
med dimensioner
Klinikoversygeplejerske Lene Rostgaard
Andersen, Hepatologisk Klinik, Abdominalcentret:
Hepatologisk Klinik er kendt som en attraktiv arbejdsplads med et både godt tværfagligt samarbejde og psykisk arbejdsmiljø. Sygeplejerskerne i

og behandler netop denne type patienter. Lige i øjeblikket har

klinikken har ofte mange års anciennitet, men klinikken er også

vi udveksling med sygeplejersker fra Kings College Hospital i

kendt for altid at kunne tiltrække nye kolleger.

London.

– Som sygeplejerske her har man et meget spændende job, som

– Spændet mellem de to former for sygepleje giver store faglige

hele tiden giver nye muligheder og udfordringer. Grundlæggende

udfordringer. Sygeplejersken skal kort fortalt ”kunne det hele”;

skyldes det nok, at sygeplejen i klinikken rummer to ligeværdige

både overskue meget komplekse situationer såvel teknisk som

dimensioner. Den teknologiske og instrumentelle sygepleje og den

menneskeligt, og samtidig kunne håndtere stress i mange akutte

grundlæggende sygepleje, hvor omsorgen for patienten er i

situationer. Det allervigtigste er, at sygeplejersken er bevidst om,

centrum. Vi har en enestående mulighed for at følge patienterne

at de mange apparater ikke alene gør det. For at sige det lidt fir-

fra de er meget syge og har behov for intensiv pleje og behandling

kantet: Hvis ikke vi sygeplejersker var her og dermed det tværfag-

- herunder MARS - til de får det bedre og forhåbentlig kan gå ud

lige samarbejde, så døde patienterne. Den særlige og intensive

af afdelingen. Kun få afdelinger i landet har den sammensætning

behandling af patienterne kræver vedholdenhed og lange seje

af patienter. Det betyder også, at vi har måttet søge til udlandet

træk i et team af sygeplejersker og læger, der er specialister på

for at erfaringsudveksle med andre afdelinger, hvor man plejer

netop dette felt.

En MARS-behandling bygger på samme principper som anvendes ved nyre-dialyse. Ved en
MARS-dialyse af leveren skal blodet imidlertid
passere gennem et ekstra apparat. Systemet
består af fire forskellige, specialiserede filtre.
Sammen med en særlig proteinopløsning renser
filtrene blodet for to vigtige typer affaldsstoffer:
de vandopløselige og de proteinbundne. En
MARS-behandling varer typisk 6 - 8 timer, og
patienten får typisk fra en til fem behandlinger.
Under MARS-behandling bliver patientens kredsløb tydeligt bedre, ligesom flere MARS-behandlinger ofte også resulterer i bedre nyre- og
hjernefunktion.

Å r s b e re t n i n g 2 0 0 3
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Den nødvendige ansigtskirurgi
Et tværfagligt team af specialister - heriblandt en neurokirurg med et særligt æstetisk talent for det
skulpturelle - opererer hvert år omkring 20 nyfødte børn med medfødte misdannelser i kranie og ansigt
Den verdensberømte danske billedhugger
Thorvaldsen arbejdede med sine skulpturer og buster i gips og marmor. Overlæge
Lars Bøgeskov, Neurokirurgisk Klinik i
Neurocentret er ikke billedhugger og ar-

og ansigtets knogler - sammen med et langt større antal børn med læbeganespalte

bejder ikke i gips og marmor, men i men-

- henvist til det kraniofaciale team på Rigshospitalet. Medfødte misdannelser i kraniets

neskeligt materiale. Han er neurokirurg,

knogler skyldes ofte, at en eller flere af kraniets vækstlinier - suturer - har lukket sig for

men hans håndværk viser samme æstetiske talent for det skulpturelle som hos en

tidligt. Sygdommen er ikke arvelig, og henhører under ”naturens luner”. I milde former,

billedhugger. Og så er han kirurgisk leder

er misdannelsen af kraniet også ofte den eneste misdannelse, som barnet er født

af det kraniofaciale team på Rigshospita-

med. Der findes også andre - sjældnere former - for misdannelser, som dels

let, der udover at operere patienter med

er arvelige og ofte også involverer flere vækstlinier i kranie og ansigt - fx Crouzons

skader i ansigtet fx efter trafikulykker eller
svulster, hvert år opererer mellem 15-20
børn med medfødte misdannelser i kranie
og ansigt.
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syndrom og Aperts syndrom. Antallet af børn med misdannelser i kranie og ansigt ser
ud til at være svagt stigende.

Medfødte misdannelser er sjældne sygdomme, som kræver den særlige ekspertise og det team-samarbejde mellem fx
børnelæger, øre-næse-hals-læger, kæbe-

Neurokirurg, overlæge

kirurger, tandlæger og plastikkirurger, som

Lars Bøgeskov

findes på Rigshospitalet. Lars Bøgeskov
har lært sit særlige håndværk i England i
1994 og har siden opereret omkring 200
børn med misdannelser i kraniet.
Neurokirurg, overlæge Lars Bøgeskov, leder af det kranio-faciale team.

Forældre, fordomme og fakta

– Hvert eneste barn er en faglig udfordring. Det er samtidig dybt tilfredsstillende

For nogle forældre er det et chock at få

at mestre et håndværk, der rummer lige dele funktionalitet og æstetik. Det kræver at

et barn med medfødte misdannelser i

man gør sig ekstremt umage og samtidig husker på, at den enkleste løsning ofte er

kraniet og måske også ansigt. Nogle har
brug for både tid og støtte for at kunne

den rigtigste. Efter 200 operationer er det min erfaring, at man ikke skal gøre det mere

opbygge et tæt forhold til barnet. Det, at

besværligt end nødvendigt, hverken for patient eller for en selv, siger Lars Bøgeskov.

barnet ikke ligner andre nyfødte, kan samtidig betyde at familie og venner reagerer
kejtet og ”trækker sig” og fx ikke kommer
på barselsbesøg. Årsagen er ofte, at misdannelsen - helt uden hold i virkeligheden
– bliver koblet med mistanken om, at

ning, fordi der skal bygges om for at skaf-

den enkleste løsning ofte er den rigtigste.

barnet også er dårligt begavet. Overlæge

fe mere plads og samtidig gerne skal få

Efter 200 operationer er det min erfaring,

Lars Bøgeskov forstår godt de følelser og

det hele til at tage sig pænt og harmonisk

at man ikke skal gøre det mere besvær-

frustrationer, der er i spil hos de nybagte

ud.

ligt end nødvendigt, hverken for patient

forældre. – Jeg er selv far til to børn, så

Operationen af de sammenvoksede kra-

eller for en selv, siger Lars Bøgeskov.

jeg ved, at det er følsomt at få børn - og

nieknogler har to formål. Dels skal den

De første børn med medfødte misdannel-

også at have børn. Derfor kan jeg også

sikre, at hjernen undgår at tage skade på

ser i kranie og ansigt blev opereret i USA

tillade mig at sige: Rolig nu ….vi er lige

grund af et for højt tryk. Dels skal operati-

i 1950’ erne. Siden har både teknikker i

her. Vi er et team, der har set denne mis-

onen skaffe plads, så hjernen kan udvikle

forhold til operation og bedøvelse udviklet

dannelse før. Vi ved, hvad der skal gøres,

sig normalt. Hertil kommer den æstetiske

sig og givet store gevinster. Operationerne

og vi lover ikke at sende jeg rundt i syste-

dimension, hvor der er fokus på at give

varer i dag kortere tid end før. Det betyder

met. Vi slipper jeg ikke. Den hjælp jeres

kraniet en så naturlig form som muligt.

færre komplikationer og give et bedre

barn har brug for nu, og i tiden der kom-

Når barnet er mellem 3-18 måneder - og

sammenhængende patientforløb. Efter

mer - den findes her.

knoglerne fortsat bløde og modellerbare -

operation på Neurokirurgisk Klinik og et

går Lars Bøgeskov og hans team ind og

døgns intensiv overvågning, er barn og

Afdramatisere og konkretisere

fjerner dele af kraniet og flytter knogler i

forældre i dag typisk indlagt 3-6 dage på

– Det handler jo om at få situationen

kraniet, så fx pandebenet og de to buer

børneafdelingen. Herefter er barnet klar

bragt ned på jorden og sat i perspektiv.

over øjenbrynene får en mere normal

til at blive udskrevet og kommer i årene

At afdramatisere. Selvfølgelig med re-

form. Når barnet er blevet nogle år ældre,

der følger typisk til en række ambulante

spekt for, hvad den enkelte familie rum-

skal det evt. opereres igen. Lars Bøge-

kontroller.

mer af ressourcer. Det er jo faktisk hele

skov ser typisk barnet en gang om året,

– En henvisning til det kraniofaciale team

familien, vi behandler, uanset om den lille

indtil det fylder 5 år. Herudover kan det

er afgørende for, at et lille barn - trods

er det første ønskebarn eller en efternøler

være nødvendigt, at kæbe- og plastikkirur-

medfødte misdannelser i kraniet og evt.

med ældre søskende. De fleste forældre

ger opererer i fx kæber og ansigt. Ikke

også ansigtet - undgår unødvendige kom-

kan jo i virkeligheden sagtens forestille

kun af hensyn til barnets udseende - men

plikationer og handicaps. Kort sagt får en

sig mere farlige og livstruende sygdomme

i lige så høj grad af hensyn til funktiona-

så god start i livet som muligt. Er der mis-

fx i hjertet - men det med kraniet og hjer-

liteten - at barnet kan tygge, spise og

tanke om misdannelser i kraniet skal man

nen, det er noget særligt. Tanken om, at

udvikle sin tale bedst muligt.

altså ikke vente og se tiden an, slutter

nogen skal ind og ”rode i hjernen” er tabu-

Lars Bøgeskov, der i øvrigt leder efter en

belagt. Derfor er der brug for information;

Børn med krav på specialist-team

”lærling” med talent for det skulpturelle

ord, tegninger og billeder - og ikke mindst

– Hvert barn er en unik faglig udfordring.

og netop har været på kongres i Rom for

for forsikringer om, at vi ikke skal ”ind og

Det er dybt tilfredsstillende at mestre et

at se nærmere på nogle nye endoskopi-

rode” i hjernen.

håndværk, der rummer lige dele funktio-

ske teknikker, der måske skal i anvendelse

– Jeg bruger nogen gange billedet af arki-

nalitet og æstetik. Man skal gøre sig eks-

ved kommende operationer af medfødte

tekten, der kigger på husets grundteg-

tremt umage og samtidig huske på, at

misdannelser i kraniet.
Å r s b e re t n i n g 2 0 0 3

7

Patientundervisning
med potentiale
Sygeplejeforskning dokumenterer, at målrettet undervisning af patienter betaler sig i mere end en
forstand. Antallet af infektioner blev halveret, da kræftpatienter lærte selv at tage hånd om pasning
og pleje af deres venekateter
Det siges at kræve et godt helbred at

får lagt et centralt venekateter. Ved at

semi-ambulant behandling end tidligere.

være alvorligt syg og indlagt på hospital.

informere, undervise og inddrage patien-

Kort fortalt betyder det, at patienterne

Historien her dokumenterer, at der til tider

terne målrettet og aktivt i plejen af deres

kan være mere hjemme sammen med

kan være noget om snakken. I hvert fald

venekateter har projektet dokumenteret,

familie og venner, mens den intensive

når det drejer sig om alvorligt syge pa-

at ellers hyppige og frygtede infektioner

behandling står på. Det giver personlig

tienter med fx akut leukæmi og lymfe-

kan forebygges - og endda kraftigt redu-

frihed og øget livskvalitet i en svær tid.

kræft. Disse patienter har særlig risiko for

ceres, når patienter og evt. pårørende

Samtidig har patienterne ofte en bedre

alvorlige infektioner i og omkring det cen-

selv tager hånd om plejen. Det fortæller

appetit, når de er hjemme. Undgår måske

trale venekateter, der er en vigtig faktor

forskningssygeplejerske Tom Møller,

de ellers typiske og ofte voldsomme

i behandlingen. Historien fortæller også,

Hæmatologisk Klinik i Finsencentret og

vægttab på grund af kvalme og andre bi-

at det er muligt at ændre på sådanne for-

fortsætter:

virkninger - forhold, der har stor betydning

hold. En forskningssygeplejerske fik mu-

– I dag kan vi tilbyde flere patienter med

for, at den intensive behandling får størst

lighed for at gå nye veje og finde nye

bl.a. akut leukæmi en langt mere lempelig

mulig effekt. Patienten bidrager aktivt til

metoder i arbejdet med at forebygge infektioner og komplikationer i forbindelse
med permanente centrale venekatetre.
Løsningen viste sig at være individuel,
struktureret og målrettet patientundervisning. Og så har gode historier altid en
pointe. Det viser sig, at både traditionelle,
men også specialiserede sygeplejeopgaver i større udstrækning kan overdrages
til - eller deles med - patienter og pårørende. Endda med gevinst for både patienter
og den samlede sundhedssektor!

”Patientundervisning - en strategi til at nedsætte infektioner og komplikationer blandt

Forskning der gør en forskel

hæmatologiske patienter med permanent central venekateter”. Et 3-årigt prospektivt

– Tre års klinisk og forskningsmæssig ind-

randomiseret klinisk forsknings- og interventionsstudie støttet af bl.a. Lundbeck-

sats i Hæmatologisk Klinik har været det

fonden og H:S Forskningsudvalg. Projektet er gennemført i Finsencentrets Hæmato-

hele værd. For projektet har gjort en forskel i hverdagen for patienter, der som
led i behandlingen af deres kræftsygdom

logiske Klinik fra maj 2000 til september 2002. Projektvejledere: Forskningsleder,
sociolog Ph.d. sygeplejerske Lis Adamsen, UCSF og klinikchef, professor, dr. med.
Niels Borregard, Hæmatologisk Klinik, Finsencentret.
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Et afsluttet 3-årigt klinisk forskningsprojekt fra Hæmatologisk Klinik på Rigshospitalet har dokumenteret, at en gruppe
alvorligt syge patienter m/k mellem 18 og 72 år - efter at have modtaget individuel, målrettet undervisning - selv var i stand
til at pleje og passe deres centrale venekateter. Katetret er en vigtig faktor i behandlingen, og gør det muligt at give
patienter med fx akut leukæmi og lymfekræft høje doser intravenøs kemoterapi og antibiotika direkte ind i blodbanen.

selv at være med til at forebygge og dermed reducere risikoen for infektioner i det
centrale venekateter - tager medansvar
for behandlingen. Færre infektioner bety-

Forskningssygeplejerske

der færre kontakter til hjemmesygeplejer-

Tom Møller.

ske, egen læge eller lokalhospital. Færre
infektioner betyder også færre komplikationer, hvilket ofte resulterer i gentagne
indlæggelser. Kan vi forebygge infektioner
sparer sundhedsvæsnet - både primær og

Mine gamle læremestre på Medicinsk Gastroenterologisk afdeling på Rigshospitalet

sekundær sektor - ressourcer, der kan

har været til stor inspiration. Først i 90’erne underviste de en gruppe kronisk syge

bruges til at løse andre opgaver.
Problemer og perspektiver

patienter efter nye pædagogiske metoder. Det betød, at patienterne blev aktivt
inddraget i behandlingen af deres tarmsygdom, og at de efter individuel, målrettet

Forskningsprojektet har bidraget til at æn-

undervisning var i stand til selv at tilføre kroppen den livsnødvendige, daglige dosis

dre holdninger, arbejdsgange- og rutiner

flydende ernæring via et kateter. Patienterne opnåede en større personlig frihed og

blandt sundhedsfagligt personale både i

ikke mindst uafhængighed i forhold til hospital og personale. Samtidig fik hospital og

og uden for Rigshospitalet. Det skyldes,
at der er dokumentation for, at enslyden-

personale frigjort ressourcer til at løse andre opgaver. Samme gevinster er at finde i

de procedurer, erfaring, rutine og ikke

dette projekt, hvor patienter med akut leukæmi og lymfekræft har medvirket i et

mindst en meget høj grad af hygiejne er

forskningsprojekt. Patienternes aktive og positive medvirken har gjort det muligt at

afgørende for at kunne forebygge infektio-

sammenligne risikoen for infektioner i og omkring venekatetre, når plejen er

ner i og omkring centrale venekatetre.
Det gælder, når katetret lægges ind i

udført af henholdsvis sygeplejepersonale - og af underviste og trænede patienter.

kroppen, og det gælder når katetret plejes. Katetrene er vigtige i de intensive behandlingsforløb og rummer mange fordele
for patienten. Men de er også mistænkt

gisk Klinik og hjemmesygeplejersker, prak-

Der er ikke tradition for at arbejde målret-

for at være en hyppig årsag til blodforgift-

tiserende læger og lokalhospitaler landet

tet og systematisk med andre former for

ning og øget dødelighed, fordi katetrene

over, siger Tom Møller.

pædagogisk formidling - fx visuel kommu-

som indgangsport til kroppen kan bringe

– Forskningsprojektet har givet ny og nyt-

nikation, billed og lyd. Derfor er det vig-

infektioner direkte ind i blodbanen.

tig viden, som vi skal forstå at bruge kon-

tigt, at vi er villige til at bryde med vaner

– Vi kan dokumentere, at vi med størst ef-

struktivt – fx til også at udvikle sygeple-

og traditioner og åbne for at gå nye veje,

fekt fremover bør anvende vores ressour-

jen. I dag er sygeplejersker vant til at

når det handler om nye former for samar-

cer til målrettet og struktureret patientun-

informere patienter om behandlinger og

bejde med patienter og pårørende. Pa-

dervisning frem for at bruge ressourcerne

bivirkninger, men informationen har oftest

tientundervisning rummer et stort poten-

på at forsøge at standardisere og koordi-

karakter af at være obligatorisk begrun-

tiale, men stiller nye og andre krav til det

nere arbejdsgange mellem fx Hæmatolo-

det - fx i forhold til patientens rettigheder.

sundhedsfaglige personale.
Å r s b e re t n i n g 2 0 0 3
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Stamceller skal reparere
syge hjerter
På vej mod stamcelleterapi som ny behandling til tusindvis af patienter med svær sygdom i
kranspulsåren, som i dag ikke får tilfredsstillende udbytte af kendte behandlinger og metoder
Hjertekarsygdom er et stort og voksende

selvom de har fået foretaget en eller flere

lemarven. Tidligere forskning og behand-

problem - også i Danmark. Både menne-

ballonudvidelser eller by-pass-operationer.

ling har mest fokuseret på, hvilken rolle

skeligt, i forhold til muligheder for behand-

Det samme gør sig gældende for nogle

stamceller spiller i forhold til udvikling og

ling - og samfundsøkonomisk - fylder de

patienter, der efter en blodprop i hjertet,

behandling af blodsygdomme, fx leukæmi.

syge hjerter meget. I de seneste ca. 10

har svært nedsat pumpefunktion af ven-

Det er imidlertid blevet klart, at der i

år er der indført en række nye behandlin-

stre hjertekammer. Det er disse alvorligt

knoglemarven også findes stamceller,

ger. Resultatet er, at de fleste patienter

syge patienter, som overlæge dr. med.

som med den rette stimulation, kan udvikle

med sygdom i kranspulsåren i dag får

Jens Kastrup og hans forskergruppe i Kar-

sig til andre typer celler, fx blodkarceller,

en tilfredsstillende behandling med enten

diologisk Laboratorium, Hjertemedicinsk

muskelceller, brusk- og knogleceller mm.

medicin, ballonudvidelse (PCI) eller med

Klinik i Hjertecentret forsøger at finde nye

Den viden har åbnet for et helt nyt område

en by-pass-operation (CABG). Men der er

muligheder for at behandle med gen- og

inden for forskning og behandling - den

fortsat patienter - ca. et par tusinde - med

stamcelleterapi.

såkaldte ”regenerative medicin”.

svær sygdom i kranspulsåren, hvor disse
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– Vi forestiller os, at stamceller fra knogle-

behandlinger ikke har effekt. Det betyder,

Stimulere og frigøre stamceller

marven kan indgå i processer, der repare-

at patienterne fortsat har svære smerter

I de sidste år har forskerne fået en øget

rer hjertet efter en blodprop eller ved syg-

omkring hjertet og nedsat livskvalitet -

viden om de forskellige stamceller i knog-

dom i kranspulsåren. Stamceller kan tages
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Overlæge, dr. med.

celler til patientbehandling. Det er vigtigt,

Jens Kastrup

at vi har et nøje kendskab til de bedste forhold omkring dyrkning af stamcellen, og
at vi kan kontrollere, at stamcellen ikke
ændrer sig under dyrkningen. Først når vi
har en deltaljeret viden om disse forhold,

Overlæge, dr. med. Jens Kastrup, Kardiologisk Laboratorium, Hjertemedicinsk Klinik

er vi klar til at begynde kliniske behand-

i Hjertecentret: – Forskere har forskellig baggrund, og det rummer mange fordele for

lingsstudier hos patienter. - Vi håber, at vi

patienter og samfund. Min styrke er, at jeg er læge og derfor er i tæt, daglig kontakt

bliver færdige med disse studier i løbet af

med de patienter, jeg via min forskning forsøger at finde ny muligheder for at behandle. Det er vigtigt at pointere, at terapi med stamceller til hjertepatienter endnu

det næste år, og at det herefter vil være
muligt at begynde kliniske undersøgelser
af stamcelleterapi hos hjertepatienter.

er eksperimentel behandling. Kommende studier må vise, om knoglemarvens stamceller har en plads i såkaldt ”regenerativ medicin” hos hjertepatienter med sygdom i

Stamceller tur - retur
– I princippet vil en sådan behandling fore-

kranspulsåren, følger efter blodprop i hjertet, hjertesvigt mm.

gå ved, at vi udtager knoglemarv fra den
enkelte patient og oprenser og dyrker
stamcellerne. Patienten får herefter sine
egne stamceller retur via en indsprøjtning enten direkte i kranspulsåren eller i hjerte-

Kort om stamceller
Stamceller er menneskets ”originale” celler. Stamceller er noget særligt - og cellerne
har stor brugsværdi. For stamceller er i stand til at reproducere sig selv - men også

musklen. Det sker via et injektionskateter,
der føres fra lysken op til venstre hjertekammer. Stamcellerne indsprøjtes i det

i stand til at forny andre specialiserede celler i kroppen fx blod-, hud-, og nerveceller.

område, hvor der er dårlig blodforsyning til

Stamceller er i forskernes fokus, fordi stamceller - populært sagt - forventes at kunne

hjertemusklen. Efter behandling vil patien-

bringes til at producere reservedele til en syg og skadet krop - fx reparere sygt hjer-

terne blive fulgt i et år, for at vi kan vurdere

tevæv, der er skadet fx efter en blodprop.

effekten af behandlingen.
– Sideløbende vil vi undersøge, om det er
muligt også at stimulere andre stamceller
i knoglemarven til at udvikle sig til hjerte-

ud og isoleres direkte fra knoglemarven for

omkring reparation af hjertevæv. Vi for-

muskelceller. Sådan at forstå, at disse

straks eller senere at bruges til stamcelle-

venter, at kunne præsentere resultater fra

stamceller vil kunne anvendes som erstat-

behandling - sådan som vi fx kender det i

disse undersøgelser i slutningen af 2004.

ning for celler, der er gået til grunde fx
i forbindelse med en blodprop i hjertet.

forbindelse med transplantation af knoglemarv ved kræftsygdom i blodet. Det er

Stamceller som reparatører

Disse undersøgelser foregår i samarbejde

også muligt gennem medicinsk stimulation

– Vi er i gang med at foretage detaljerede

med overlæge, dr. med. Hans W. John-

at frigøre stamceller fra knoglemarven til

undersøgelser af en stamcelle, som vi ud-

sen, Hæmatologisk afdeling, KAS Herlev.

blodet, og herfra opsamle cellerne eller an-

tager direkte fra knoglemarven og planlæg-

Det er på den baggrund, at bl.a. Lund-

vende det øgede antal stamceller i blodet

ger at bruge i behandlingsstudier af patien-

beck Fonden, Hjerteforeningen og Rigs-

i en behandling, fortæller overlæge, dr.

ter. Formålet er at danne nye blodkar i

hospitalets forskningsråd er gået ind med

med. Jens Kastrup og fortsætter:

hjertemusklen og eventuelt at erstatte øde-

økonomisk støtte, således at vi kan under-

- Vi har etableret en forskergruppe, der i

lagte hjertemuskelceller. Stamcellen findes

søge om stamcelleterapi kan blive en ny

vores laboratorium har forsket i at isolere

imidlertid kun i ringe antal i knoglemarven.

behandling til patienter med svær krans-

en stamcelle fra knoglemarven, som kan

Derfor er det nødvendigt at øge antallet af

pulsåresygdom, som ikke kan behandles

stimuleres til at udvikle sig til en ”blodkar-

stamceller gennem dyrkning for at få nok

med de nuværende metoder.

celle” og altså bidrage til at danne nye
blodkar i hjertet. Samtidig har vi igangsat
flere kliniske studier, hvor vi med medicin
stimulerer knoglemarven. Formålet er at
frigøre stamceller til blodet i en længere

Hjertekarsygdom - i tal

periode hos patienter med kroniske hjer-

I Danmark bliver der hvert år indlagt ca. 33.000 mennesker på hospital på grund af

tesmerter eller akut blodprop i hjertet.
Tanken bag undersøgelserne er, at en

sygdom i hjertets kranspulsåre. 12.000 har en akut blodprop i hjertet - 4.000 dør.

længerevarende tilførsel af mange stam-

Herudover er ca. 16.000 patienter i ambulant behandling for kronisk sygdom i krans-

celler til det syge hjertevæv kan betyde,

pulsåren. Eksperter skønner, at mellem 150.000-200.000 danskere har en sygdom

at stamcellerne ophobes i hjertevævet og

i kranspulsåren.

derfor begynder at danne nye blodkar - eller at stamcellerne deltager i processerne
Å r s b e re t n i n g 2 0 0 3
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Operation forbedret livskvalitet
Det bedste og mest effektive tilbud om behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter - uden ventetid.
Et unikt samarbejde mellem eksperter fra flere specialer sikrer, at kræftpatienter med metastater
i rygsøjlen og akutte lammelser kan bevare førligheden
Hvad skal man med en tømrer, når det er

Behov for specialist-team

den bedst mulige behandling. Det handler

VVS-arbejde, man har akut brug for hjælp

Det bliver derfor en rygkirurg, der giver

om at forebygge, at livet ikke bliver mere

til - og hvad skal en uhelbredeligt syg kvin-

svar på, hvorfor han - og for dens sags

belastet og kompliceret, fordi kræften har

de med brystkræft og akutte lammelser

skyld også en neurokirurg - pludselig duk-

spredt sig (metastaser) til ryggen. Den

med en rygkirurg ? Tidligere var der ikke

ker op og ”blander sig” i både diagnose

bedst mulige behandling har i den sammen-

meget at gøre for en patient, hvor kræf-

og behandling af en kræftpatient med

hæng vist sig at være enten strålebehand-

ten havde spredt sig til rygsøjlen, men i

akutte lammelser. Overlæge - og rygkirurg

ling - eller både strålebehandling og operati-

dag har eksperter i rygkirurgi både teknik

- Thomas Kiær, Ortopædkirurgisk Klinik i

on i rygsøjlen. Derfor er det nødvendigt,

og metoder, der kan gøre en kræftsyg

HovedOrtoCentret: – Uhelbredeligt syge

at et særligt team af specialister inden for

ryg funktionsduelig igen - også selvom det

kræftpatienter med symptomer på akutte

flere specialer: kræft, rygkirurgi og neuro-

ikke er muligt at kurere selve kræftsyg-

lammelser i rygsøjlen har krav på hurtigt at

kirurgi har etableret et samarbejde - at vi på

dommen.

få stillet en korrekt diagnose og på at få

tværs af organisation og faggrænser ”stiller
op” med det fælles mål at tilbyde hver enkelt patient den bedst mulige behandling.
Bedre resultater - bedre livskvalitet

Kræftsyge lever længere

– Kræftpatienter med symptomer på akut-

Verden over stiger antallet af mennesker, der får konstateret en eller anden form for

te lammelser til rygsøjlen har - fuldstæn-

kræftsygdom. Samtidig lever stadig flere mennesker længere tid med deres kræftsygdom. Det gælder også uhelbredeligt syge kræftpatienter - men nogle med smerter,

akut hjælp. Derfor modtager Rigshospitalet også disse patienter på TraumeCen-

lammelser og en stærkt forringet livskvalitet. Det stiller nye krav til lægerne om bedre

tret, hvor de - uden ventetid får stillet en

behandling af svært syge patienter, hvor livshorisonten kan være kort. Kræftspecialister

diagnose, får foretaget en MR-scanning

skønner, at mellem 15-20% uhelbredeligt syge kræftpatienter har en risiko for, at deres
sygdom spreder sig (metastaserer) til rygsøjlen - med risiko for smerter, akutte og kroniske lammelser - og mistet førlighed. De kræftsvulster, der hyppigst giver anledning til
metastaser i rygsøjlen er lungekræft (20%), brystkræft (15%) og kræft i nyrerne (10%).
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dig som fx ofre for trafikulykker - brug for

w w w. r igshospitalet.dk

og får lagt en plan for en behandling, som
straks går i gang på enten Onkologisk Klinik, Ortopædkirurgisk Klinik eller Neurokirurgisk Klinik. Og så er det for øvrigt

Overlæge og rygkirurg
Thomas Kiær

altid den vagthavende kræftlæge (onkolog), der modtager patienten i TraumeCentret, smiler rygkirurgen.
Den målrettede indsats for kræftpatienter
med metastaser til rygsøjlen blev introdu-

– På bare 1 år modtog Rigshospitalet over 100 kræftpatienter med metastaser i

ceret på Rigshospitalet i slutningen af

ryggen til akut diagnostik og behandling som indbefattede operation. Overlæge og

2002. Den såkaldte behandlingsstrategi

rygkirurg Thomas Kiær, Ortopædkirurgisk Klinik forventer sammen med kollegerne i

tager afsæt i nye, internationalt anbefalede
metoder fra USA. Målet er gennem et sy-

specialist-teamet fra Onkologisk og Neurokirurgisk Klinik, at Rigshospitalet fremover

stematisk, koordineret samarbejde mellem

vil modtage et langt større antal kræftpatienter med metastaser i ryggen, når de

specialer at tilbyde patienterne en - i for-

særdeles gode behandlingsresultater bliver kendt i flere sammenhænge.

hold til tidligere, traditionelle metoder bedre behandling og et bedre resultat.
Fælles patienter - flere muligheder
– Der er tale om alvorligt syge patienter.

Rygsøjle og rygmarv

Akutte lammelser er en voldsomt ubehage-

Rygmarven ligger gemt inde i kroppens rygsøjle, beskyttet af knoglevæv og en van-

lig tilstand, der rummer risiko for en række

dig væske. Fra rygmarven udgår der nerver til kroppen - fra halsen til tæerne. Sker

komplikationer, der yderligere kan forringe

der skade på rygsøjle og rygmarv fx fordi en kræftsygdom spreder sig (metastaser),

patientens livskvalitet. Tiden tæller, for
nogle af disse patienter har en kort livsho-

kan der alt efter skadens art, omfang og placering være risiko for fx: følelsesløshed,

risont - og det handler om at sikre patien-

brud på knogler, hel eller delvise lammelser i kroppen og derfor også manglende

ten den bedst mulige livskvalitet. Derfor er

evne til fx at holde på urin og afføring.

det vigtigt, at handle hurtigt og effektivt, så
patienten undgår at få kroniske lammelser
som følge af metastaser. De nye metoder
til behandling bidrager samtidig til at mind-

ter med metastaser har behov for, at en

på højt internationalt niveau. For en stor

ske patientens behov - og især afhængig-

neurokirurg fra Neurokirurgisk Klinik i Neu-

undersøgelse fra USA har allerede tidligere

hed - af intensiv pleje.

rocentret opererer i rygsøjlen ved at fritlæg-

dokumenteret, at patienter, der bliver be-

– Mulighederne for at behandle metastaser

ge en eller flere nerver - en sådan fritlæg-

handlet efter de nye metoder og former

i rygsøjlen koncentrerer sig om enten strå-

ning bliver i lighed med den stabiliserende

for behandlinger får et længere og bedre

ler og operation - eller stråler alene. De se-

rygoperation også efterfulgt af strålebe-

liv. Rigshospitalets specialist-team forven-

neste år er der udviklet nye kirurgiske tek-

handling i Onkologisk Klinik. - Og så er der

ter derfor også at se et betydeligt større

nikker, ligesom vi har fået nye implantater

en tredje gruppe patienter, hvor teamet vur-

antal patienter fremover.

til rådighed i forbindelse med rygoperatio-

derer, at patienterne ikke vil få et tilfredsstil-

Og så slutter vi, hvor vi begyndte - med

ner. Derfor er det muligt at operere langt

lende resultat ved at gennemgå en rygope-

kræftlægen, Klinikchef Svend Aage Engel-

flere patienter med metastaser i ryggen

ration. For disse patienter er det bedste

holm, Onkologisk Klinik i Finsencentret,

end tidligere. Vi kan fx stabilisere ryggen

tilbud strålebehandling, siger rygkirurgen.

der siger: – Jo længere kræftpatienter

og på den måde afbøde metastasernes

lever, jo vigtigere er det, at de ikke skal

virkning, siger overlæge Thomas Kiær.

Resultater, ambitioner og perspektiv

tilbringe deres sidste år bundet til en seng

Patienter, der skal have en stabiliserende

Blandt patienterne er der meget stor til-

på grund af smerter og lammelser. Mange

rygoperation bliver først behandlet af ryg-

fredshed med resultaterne af behandlin-

patienter kommer rent faktisk op og gå

kirurger på Ortopædkirurgisk Klinik. Efter

gerne. Det samme gælder hos det tvær-

igen - nogle må nøjes med at sidde - i

operationen får de strålebehandling på On-

faglige specialist-team, der arbejder på at

begge tilfælde øger det et menneskes

kologisk Klinik i Finsencentret. Andre patien-

opnå resultater, der tåler sammenligning

livskvalitet i den sidste tid.

Å r s b e re t n i n g 2 0 0 3
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Læge Lise Borgwardt.

Børn, bamser og
billeddokumentation

Børn er ikke bare små voksne - heller ikke når det handler om at skulle planlægge og udføre en PETscanning på dem. Gennem flere år har PET & Cyklotronenheden derfor haft fokus på børneområdet.
Fem år fra start er der udviklet internationale kompetencer på området
Midt mellem noget af Rigshospitalets dy-

sygdomme hos børn, fx kræftsygdomme,

Liselotte Højgaard - har fire kvindelige,

reste, mest avancerede og højteknologi-

epilepsi eller andre alvorlige sygdomme i

internationalt anerkendte forskere fra

ske udstyr er der plads til bløde bamser

centralnervesystemet.

Rigshospitalets PET & Cyklotronenhed

og børnetegninger - og en video til tegne-
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flere gange stillet deres viden til rådighed.

film. Vi befinder os blandt et team af inter-

Brugsanvisning og børn

I efteråret 2003 gik de fx worldwide med

nationalt anerkendte eksperter og forskere

Det har imidlertid vist sig, at når det dre-

en ”brugsanvisning” i form af artiklen

- med klinikchef, professor Liselotte Høj-

jer sig om at planlægge og gennemføre

”Hvordan man fra A-Z med størst mulig

gaard i spidsen - i PET & Cyklotronenheden

en PET-scanning, så er børn - som i andre

kvalitet gennemfører børne-PET-scannin-

- en del af Klinik for Klinisk Fysiologi &

af livets forhold - noget særligt ! Ikke bare

ger” publiceret i et internationalt aner-

Nuklearmedicin. For fem år siden valgte

små miniatureudgaver af voksne, for en

kendt videnskabeligt tidsskrift. Ud over en

de i samarbejde med Pædiatrisk Klinik på

række særlige fysiologiske men også psy-

gennemgang af faglige forhold og instruk-

Rigshospitalet at sætte særligt fokus på

kologiske forhold spiller ind. Vigtig viden

ser i forbindelse med emner som dose-

området PET (positron emission tomografi)

for dem, der skal til at implementere PET-

ring og radioaktive sporstoffer, aspekter i

- scanning af børn fagligt, forskningsmæs-

scanninger på børneområdet - området

forhold til bedøvelse, faste og blodsukker

sigt og i praksis. Billederne her på siden

er i vækst verden over, men også i for-

hos børn, rummer artiklen en række prak-

viser, at både børn og forældre i praksis

hold til mere erfarne kolleger, der efter-

tiske råd illustreret med billeder af børn

oplever tryghed i mere end en forstand

spørger forskning men også særlige pro-

og bamser ! Som én af de fire forfattere

i dette højteknologiske miljø. For de fag-

cedurer og metoder på børneområdet.

læge Lise Borgwardt og mor til 2-årige

lige resultater - PET-scanninger af høj

Med det afsæt - og med bl.a. 6 mio.

Frederik siger:

kvalitet - bidrager til smertefri, sikker og

forsknings-kroner fra Freja-midlerne (Fema-

– Ud over stor faglig viden og ekspertise

korrekt diagnostik af en række alvorlige

le Researchers in Joint Action) til klinikchef

kræver det tålmodighed, troværdighed,

w w w. r igshospitalet.dk

Det at arbejde med PET-scanning af børn kræver, at alle involverede på tværs af faggrupper
og organisation forstår vigtigheden af god kommunikation og godt samarbejde. Sådan lyder

Sikkerhed for second opinion
Læge Lise Borgwardt er blandt Rigshospitalets PET-pionerer på børneområdet, og hun har i efteråret 2003 afleveret sin Ph.d. om PET-scanninger

opfordringen til kolleger i ind- og udland fra PET

og hjernetumorer hos børn. Forud for opstarten af PET-scanninger af børn

& Cyklotronenheden - en del af Klink for Klinisk

på Rigshospitalet var Lise Borgwardt bl.a. på længerevarende studieop-

Fysiologi og Nuklearmedicin. Fem års fokus på

hold på PET Centret i The Children’s Hospital of Michigan, USA.

børneområdet viser, at det er fagligt udfordrende

– Al begyndelse er svær, det skyldes, at man mangler erfaring. Derfor

og samtidig uforudsigeligt at arbejde med børn

er det vigtigt at kunne trække på andre eksperters viden fx gennem en se-

- og at belønningen kommer mangefold retur i
form af inspiration og arbejdsglæde.

cond opinion. Inden for området PET-scanning af børn er det alt afgørende,
fordi mulighederne for fejlfortolkninger er store. Årsagen er, at børn rent
fysiologisk er noget særligt - fx sker der dramatiske ændringer i mønstret
af glukoseforbruget i hjernen i barnets første leveår, ligesom der er mange
andre forhold at tage højde for i forbindelse med PET-scanning af børn.

fleksibilitet, fortælleevne og fantasi at
være en dygtig og kompetent medarbejder i et team omkring PET-scanning af
børn. Man skal kunne lide børn og kunne
vise respekt og omsorg for både børn og
forældre. Siden starten i 1999 har vi derfor også arbejdet med at udvikle særlige

Eksperter deler viden

metoder og procedurer i alle faser og for-

Da Rigshospitalet i 1999 begyndte at udføre PET-scanninger af børn,

hold - og skriftlig patientinformation. Og

indledte vi derfor et telemedicinsk samarbejde med PET Centret i The

også forskningsmæssigt er vi nået langt.

Children’s Hospital of Michigan, USA. Centret har udført PET-scanninger på
børn siden 1986, og centrets leder, Dr. Harry Chugani har været os en utrolig

Viden og udvikling

inspirerende læremester og samarbejdspartner. PET Centret har samtidig en

– Vi har fx opbygget en database, som pt.

stor database på 5.000 børneskanninger. En vidensbank med data af dimen-

indeholder over 250 PET-scanninger fra

sioner, som vi trækker på, når vi udveksler PET scanninger og får ekspert-

børneområdet. Databasen er vores skat-

tolkninger retur fra USA til Rigshospitalet. Samarbejdet med PET Centret og dr.

kiste og vidensbank, som vi kan dykke

Harry Chugani har imidlertid resulteret i, at vi i dag kun har brug for at kunne

ned i for hjælp, når vi står med, hvad der i

sende de mest komplicerede skanninger til USA for en second opinion.

første omgang forekommer at være et

I øvrigt bliver vi også kontaktet af andre nuklearmedicinske afdelinger fra

atypisk fænomen. Herudover har vi igang-

både indland og udland, som er interesserede i vide mere om procedurer

sat og afsluttet flere børneprotokoller.

og metoder på børneområdet. Vi har derfor stillet vores viden til rådighed

Protokollerne har bl.a. givet dokumentati-

på hjemmesiden www.pet.rh.dk. Samtidig har vi i de sidste år udvidet

on for, hvilken værdi forskellige typer af

vores telemedicinske aktivitet og samarbejde i Norden - for også her at

skanninger har for lægernes mulighed for

have adgang til et forum for second opinion, diskussioner og den fælles

at stille en hurtig og korrekt diagnose ved

database www. NordPET.Net.

forskellige sygdomme.
– I løbet af bare fem år er det lykkedes at

PET-scanning afslører selv små forandringer

udvikle og dokumentere en international

Som metode rummer PET-scanning en lang række fordele i forhold til mere traditio-

kompetence på området, der kommer
børn og forældre til gode - i såvel i indland
som udland. Og vi er på vej med flere

nelle billedundersøgelser, som fx røntgen og CT-scanning. Ved hjælp af særlige sporstoffer kan man i en enkelt undersøgelse få overblik over evt. forandringer og syg-

gode nyheder. I 2004 indvier Rigshospita-

domme i hele kroppen. PET-scanning er samtidig en metode, der med stor sikkerhed

let en ny PET-scanner til en værdi af ca. 20

kan lokalisere forandringer, der endnu er så små, at de ikke kan ses på røntgen eller

mio. kr. Scanneren er doneret af John og

ved CT-scanning. En evt. kræftdiagnose kan dog ikke alene stilles ved en PET-scanning,

Birthe Meyers Fond og er særlig velegnet
til børn - og da den nye PET-scanner er

men skal suppleres fx ved at udtage en vævsprøve til mikroskopi. Det gør ikke ondt at

både bedre og hurtigere, forventer vi årligt

blive PET-scannet, og undersøgelsen kan foregå ambulant - vigtige faktorer, når det

at kunne undersøge op mod 100 børn.

drejer sig om undersøgelser af børn.
Å r s b e re t n i n g 2 0 0 3
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Fokus på barnløshed
Behandling af barnløshed og forskning i årsager til samme går hånd i hånd. To forskellige specialer
samarbejder for at opnå større viden og for at kunne tilbyde flere barnløse bedre behandlinger
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Barnløshed er en folkesygdom - i dag bli-

klinikchef Anders Nyboe Andersen, Fertili-

I Danmark findes disse muligheder samlet

ver flere end 6% af alle danske børn født

tetsklinikken og - overlæge og børnelæge

kun på Rigshospitalet. De to klinikkers

efter en eller anden form for kunstig be-

- Anders Juul, Klinik for Vækst og Repro-

samarbejde har da også resulteret i flere

frugtning. Den gode nyhed er, at lægerne

duktion sammen fortæller, hvordan be-

ph.d-afhandlinger udgået fra henholdsvis

i dag kan behandle de fleste kvinder og

handling af barnløshed og forskning i år-

Fertilitetsklinikken og Klinik for Vækst og

mænd, der søger behandling. Den dårlige

sagerne til samme går hånd i hånd. Og

Reproduktion.

nyhed er, at forskerne fortsat ved meget

om, hvordan samarbejdet mellem de to

lidt om, hvilke årsager, der ligger til grund

specialer giver synergi og gevinst for for-

Overlæge, klinikchef Anders Nyboe

for flere former for ufrugtbarhed - eller in-

ældre, forskere og samfund. For sam-

Andersen, Fertilitetsklinikken:

fertilitet. Nye teknikker har haft afgørende

arbejdet har som mål at kunne tilbyde

– På Fertilitetsklinikken er vi meget behand-

betydning for de gode resultater i behand-

bedre og mere sikre behandlingsforløb.

lingsfokuserede, det er vores hverv. Vi ser

lingen af barnløshed, men der er fortsat

Det kræver bl.a. kortlægning af, hvilke

helst, at så mange af vore patienter går

en række ubesvarede spørgsmål.

sygdomme, de barnløse par har. En sådan

herfra med et barn eller flere. Det er jo

Det er Juliane Marie Centret, der samler

kortlægning har blandt andet følgende for-

patientens projekt - det er derfor, de er

de specialer, der har at gøre med kvinder,

udsætninger: løbende adgang til et stort

kommet. En af vores store hovedpiner er

børn og forplantning - men også specialet

antal patienter m/k, helt særlige laborato-

imidlertid, hvordan vi bliver bedre - opnår

”vækst og reproduktion”, hvor bl.a. mænd

rie- og analysefaciliteter med fx special-

bedre individuelle resultater samtidig med,

med hormonsygdomme eller sygdomme

uddannede forskningslaboranter i et forsk-

at vi øger sikkerheden og minimerer de

i forplantnings- og kønsorganerne er i fo-

ningsmiljø på internationalt niveau med

risici, der er forbundet med kunstig be-

kus. Det er med det afsæt, at overlæge,

et antal unge forskere i ph.d-stillinger.

frugtning fx overstimulation med hormo-

w w w. r igshospitalet.dk

ner eller flerfoldsgraviditeter. Derfor er

op - men den øgede risiko for tvillinger er

nen. Vi undersøger sædkvaliteten og om

det vigtigt at udnytte og koordinere viden

elimineret. Parret opnår graviditet og får

manden fx har medicinske sygdomme

og ressourcer i samspil med et andet

en rask dreng. Forældrene indvilger efter-

eller en svigtende hormonproduktion, der

speciale, der forskningsmæssigt kan dra-

følgende i at indgå i et forskningsprojekt,

kan være årsag til hans infertilitet. Vi ser

ge fordel og nytte af et samarbejde om-

hvor Fertilitetsklinikken spørger nogle af

kort fortalt på mandens ufrugtbarhed

kring patienter, data og viden. Mange taler

de forældre, som de har haft i behandling

”hele vejen rundt” - mange forhold kan

om nødvendigheden af at økonomisere -

med positivt resultat, om Afdeling for

spille ind fx fysiske forhold som forsnæv-

færre gør noget ved det. I Fertilitetsklinik-

Vækst og Reproduktion må efterunder-

ringer eller medfødte misdannelser i køns-

ken lader vi sammen med Klinik for Vækst

søge deres børn, når de er 3, 18 og 36

organerne. Og så undersøger vi - til stor

og Reproduktion ord blive til handling og

måneder gamle. Efterundersøgelsen skal

lettelse for mange mænd - for gen- eller

lader behandling og forskning gå hånd i

give svar på, om faderens nedsatte evne

kromosomfejl, for testikelkræft og forsta-

hånd i hverdagen. Det kommer patienter

til at få børn vil nedarves til nogle af bør-

dier til samme for også at kunne udelukke

og samfund til gavn, at vi som overordnet

nene. Allerede i 3 måneders alderen er

sådanne årsager.

princip, som en selvfølgelig del af klinik-

det sommetider muligt - via hormon- og

Når mændene kommer her første gang

kens kultur, altid overvejer, hvordan vi kan

ultralydsundersøgelse - at påvise en ned-

kommer de som regel for ”hurtigt at få

rekruttere og inddrage patienter i forsk-

sat funktion i børnenes kønskirtler. Projek-

det overstået” - det handler jo om at få et

ningsmæssige sammenhænge - naturlig-

tet kan med andre ord give forskerne en

barn. Når de så senere har fået et barn,

vis efter etiske overvejelser og med re-

ide om, hvorvidt en del af de drenge, der

så vender de ofte tilbage med stor moti-

spekt for den enkelte patients motivation

bliver født efter mikroinsemination vil have

vation og et ønske om at kunne bidrage

og ressourcer.

nedsat sædkvalitet som voksne - et svar,

til forskning i årsager til ufrugtbarhed. De

som ellers lader vente 20 år på sig.

nybagte fædre vil fx gerne vide, om dårlig

Hånd i hånd - en case i praksis

sædkvalitet er noget, der nedarves til

Et barnløst par bliver henvist til Fertilitets-

Overlæge Anders Juul, Klinik

deres børn, og om børn født efter kunstig

klinikken med henblik på mikroinseminati-

for Vækst og Reproduktion:

befrugtning er mere udsatte for sygdom-

on (ICSI). Manden har nedsat sædkvalitet,

– Det er en del af vores kultur, at vi ved

me end andre børn. Danskere er generelt

og henvises derfor straks til undersøgelse

barnløshed har haft tradition for at fokuse-

meget positive over for at medvirke i

på Klinik for Vækst og Reproduktion.

re på kvindens ufrugtbarhed. I Klinik for

forskningssammenhænge - det giver viden

Sædkvalitet og hormonværdier undersø-

Vækst og Reproduktion er det imidlertid

og dermed gevinst også i forhold til kom-

ges her. Begge undersøgelser er væsent-

manden, der er i fokus og er hovedperso-

mende generationer.

lige for at kunne starte en behandling af
parret, men data fra de to undersøgelser
indgår samtidig i nogle større forskningsprojekter, der bl.a. sammenligner data fra
infertile mænd med data fra normalbefolkningen. Herudover undersøger klinikken
om manden har nogle af de kromosomeller genforandringer, der formodes at
give nedsat fertilitet.
Kvinden deltager i et projekt på Fertilitetsklinikken. Formålet er at optimere den
behandling med hormonstimulation, som
alle kvinder skal gennemgå. Det projekt,

Klip fra www.rigshospitalet.dk

kvinden deltager i, har fokus på, hvordan

Fertilitetsklinikken tilbyder alle moderne behandlinger - herunder alle former for kunstig

den enkelte kvinde reagerer på hormon-

befrugtning ca. 1500 på årsplan. Opgørelser fra de sidste fem år viser, at ca. 65% af

behandling - en kritisk fase i enhver rea-

de par, klinikken behandler, ender med at få det ønskede barn/ de ønskede børn. Klinik-

gensglasbefrugtning.
Parret deltager sammen i en større Nor-

kens patientinformationer og årsrapport 2003 kan downloades på www.rigshospitalet.dk.

disk Multicenterundersøgelse. Ved lod-

Klinik for Vækst og Reproduktion modtager børn fra hele landet med vækstproblemer

trækning bliver de udvalgt til at få oplagt

og hormonelle forstyrrelser samt voksne med medicinske sygdomme i de mandlige

et befrugtet æg i livmoderen i stedet for

forplantnings- og kønsorganer fx ufrugtbarhed og mangelfuld produktion af kønshor-

to æg. Undersøgelsen - den hidtil største
på verdensplan - er i dag afsluttet og do-

mon. Klinikkens hjemmeside på www.rigshospitalet.dk rummer bl.a. en oversigt over

kumenterer, at chancen for graviditet hos

de vigtigste satsningsområder inden for forskningen herunder sundhedsfaglige links

udvalgte patienter, der får lagt et befrug-

for yderligere information i relation til klinikkens store forskningsaktivitet.

tet æg op i livmoderen, er den samme,
som hvis kvinden havde fået lagt to æg
Å r s b e re t n i n g 2 0 0 3
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Stor satsning på IT-området
Færre fejl, større sammenhæng og øget sikkerhed. Ambitiøs it-strategi skal udvikle et IT-miljø, der
sikrer yderligere kvalitet i behandlingen og effektivt understøtter hospitalets mission, mål og værdier
IT-afdelingen - en stabsfunktion til direktio-

af de teknologiske komponenter og af de

talet. Stationære, bærbare og håndholdte

nen med godt 100 medarbejdere - har det

IT-relaterede arbejdsprocesser.

computere bliver typiske og centrale red-

daglige ansvar for drift af over 300 eksiste-

Ved årsskiftet 2003/2004 kunne IT-afde-

skaber i og omkring diagnostik og behand-

rende kliniske og administrative systemer,

lingen præsentere en meget tilfredsstillen-

ling - til gavn for patienterne, der vil opleve

hvoraf en stadig større del er missionskriti-

de status over opnåede resultater i relati-

mere sammenhæng i deres patientforløb,

ske og skal køre i drift døgnet rundt 365

on til både drift og konsolidering i relation

færre fejl fx i forbindelse med medicine-

dage om året. IT-afdelingen er ligeledes an-

til it-strategien. To analyser sidst på året

ring, mindre ventetid på prøvesvar og der-

svarlig for udvikling af nye systemer og for

med inddragelse af såvel brugere som

for også større patientsikkerhed. Alle med-

projektledelse i forbindelse med både større

interessenter (gennemført af ekstern kon-

arbejdere - i alle faggrupper - vil opleve

og mindre IT-relaterede initiativer. Herudover

sulent) gav også positive evalueringer: En

ændrede arbejdsgange og –rutiner. For

skal IT-afdelingen servicere over 6.000

dygtig og professionel afdeling i klar frem-

den Elektroniske Patientjournal samler alle

brugere og 4.500 pc’ere. I 2003 har IT-

gang med god styring af sine porteføljer.

oplysninger om patienten og gør straks
oplysningerne tilgængelige for alt relevant

afdelingen arbejdet med at realisere de to
hovedmål, som er fastlagt i Rigshospita-

En ambitiøs IT-strategi

personale fra en computer - hvor som helst

lets IT-strategi for perioden 2002-2004.

Over tre år skal en ambitiøs it-strategi

på hospitalet. Til implementeringen etable-

Det drejer sig om at virkeliggøre den Elek-

blandt andet skabe et af Danmarks største

res Klinik ImplementeringsTeams, der skal

troniske PatientJournal (EPJ) som et red-

trådløse netværk, en elektronisk patient-

sikre forankringen af projekterne og de mange

skab i hospitalets hverdag og om - samtidig

journal og Danmarks bedste hjemmeside i

nye systemer i klinikkerne, ligesom IT-

- at konsolidere hospitalets IT-miljø.

sundhedssektoren. Den kliniske IT-arbejds-

afdelingen samarbejder med Udviklings-

Realiseringen af den elektroniske patient-

plads med dens elektroniske patientjournal

afdelingen om en uddannelseindsats af

journal sker i H:S regi - i et samarbejde

kommer til at forandre hverdagen på hospi-

medarbejderne af hidtil usete dimensioner.

mellem en stor gruppe klinikere, teknikere
og administratorer på hospitalerne og i Direktionen i H:S. I løbet af de kommende år
skal arbejdet resultere i implementering af
et nyt laboratoriesystem, et medicinmodul,
et notatmodul, et bookingmodul, kliniske
databaser, et klinisk ledelsesinformations-

IT-chef
Bjarne Kohl

system, et nyt patientadministrativt system, ny funktionalitet til rekvisition og svar
samt en række mindre moduler. Tilsammen
udgør disse moduler Danmarkshistoriens
hidtil største offentlige IT-projekt. Samtidig
skal Rigshospitalets IT-miljø konsolideres.
Det er nødvendigt for at kunne levere sik-

forskellige faggrupper på hospitalet: læger, forskere, sygeplejersker, bioanalytikere m.fl.

ker drift i fremtiden. Tilvæksten i antal bru-

Det er en konstant udfordring at forsøge at imødekomme de mange behov og ønsker fra

gere, pc’ere, systemer og andre tekniske

en så mangfoldig virksomhed som Rigshospitalet. I løbet af de næste tre år skal der gen-

komponenter er voldsom. Det gør det nød-

nemføres 125 IT-projekter, og til det brug er der alene afsat 315 mio. kr. Hertil kommer

vendigt med en gennemgribende harmonisering, standardisering og forenkling både
18

– IT-afdelingen har et inspirerende og godt samarbejde med medarbejdere fra mange

w w w. r igshospitalet.dk

udgifter til Rigshospitalets medvirken i fælles projekter i Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S). Mere om Rigshospitalets IT-strategi på www.rigshospitalet.dk

Virksomheden Rigshospitalet
På www.rigshospitalet.dk præsenterer hospitalet sin mangfoldige virksomhed for patienter, pårørende,
fagfolk og kolleger, samarbejdspartnere og kommende medarbejdere
Rigshospitalet er et højt specialiseret

ter. Desuden indgår der i ledelsen af de

hospital med lands- og landsdelsfunktion

kliniske centre en centerchefsygeplejer-

inden for alle lægelige specialer - bortset

ske/centerchefbioanalytiker.

fra hudsygdomme, arbejdsmedicin, lungemedicin og børnepsykiatri.

Mission, mål - og kontrakter

Hospitalet indgår i Hovedstadens Sygehus-

Direktionen varetager således ledelsen

fællesskab (H:S). Rigshospitalet er patien-

af Rigshospitalet i tæt samarbejde med 8

ternes hospital, et kraftcenter for sundheds-

centerledelser. Rigshospitalets ”Mission,

videnskabelig forskning, medarbejdernes

mål og værdier” (2003) er fælles rette-

arbejdsplads og en virksomhed.

snor og reference. Med afsæt i direktionens ”Handlingsplan for mission, mål og

Ledelse og organisation

værdier 2003-2004” arbejdes der des-

indhold og i forhold til temaoverskrifter

Hospitalet ledes af en direktion med en

uden overalt i organisationen målrettet

fra ”Handlingsplan for mission, mål og

hospitalsdirektør, en lægelig direktør og

med at omsætte ord og værdier til kon-

værdier 2003-2004”. For kontrakterne

en sygeplejedirektør samt tilhørende

krete handlinger til gavn for patienterne.

er redskaber, der skal være med til at

stabsfunktioner for henholdsvis økonomi/

Rigshospitalet har desuden siden 1998

synliggøre det fælles gods, som det er

planlægning, personale/uddannelse og IT.

arbejdet med kontraktstyring. Hvert cen-

formuleret i ”Mission, mål og værdier”.

Rigshospitalet er organiseret i 6 behand-

ter - ved centerdirektøren - indgår inden

Da kontrakterne samtidig er udviklingsori-

lingscentre og 2 tværgående centre.

årets udgang en skriftlig kontrakt for det

enterede formulerer hvert center desuden

Hvert center rummer en række klinikker

nye år med direktionen for at skabe en

hvilke egne strategiske temaer, der skal

og/eller afdelinger. En centerdirektør med

stringent sammenhæng mellem virksom-

arbejdes med i perioden. Det skaber

selvstændigt ledelsesmæssigt og økono-

hedens mål, økonomi og aktiviteter. Der

balance mellem fælles gods og centrenes

misk ansvar står i spidsen for hvert cen-

benyttes en fælles skabelon for teknisk

egne, strategisk prioriterede tiltag.

Å r s b e re t n i n g 2 0 0 3
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Rigshospitalets centre
Abdominalcentret
Behandler sygdomme i nyrer, urinveje, lever, mave-tarm og i blodkarrene, samt sygdomme i de organer, der producerer hormoner.
Antal ansatte: 1.057

Centerdirektør Jes Schmidt og centerchefsygeplejerske Bente Hansen.

Diagnostisk Center

E-mail til centerledelsen abd@rh.dk

Centrets lægefaglige område er radiologi, klinisk fysiologi og
nuklear-medicin. 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 ansatte: 885
Centerdirektør Mogens Sandbjerg Hansen og centerchefbioanalytiker Karin Nørgaard.

Finsencentret

E-mail til centerledelsen dia@rh.dk

Behandler kræft- og blodsygdomme samt medicinske sygdomme,
så som gigt, allergi og infektion.
Antal ansatte: 755

Centerdirektør Kurt Stig Jensen og centerchefsygeplejerske Jeanette Bech.

Hjertecentret

E-mail til centerledelsen fin@rh.dk

Behandler sygdomme i hjerte og lunger. Center for gravide med
hjertesygdom og Flyvemedicinsk Klinik er associerede til Hjertecentret.
Antal ansatte: 766

Centerdirektør Henrik Eriksen og centerchefsygeplejerske Marianne Tewes.
20
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E-mail til centerledelsen hje@rh.dk

Antal ansatte er opgjort som fuldtidsstilinger (årsværk).

www.rigshospitalet.dk - med nyheder, patientinformation,
fakta, sundhedsfaglig information, praktiske oplysninger,
stillingsannoncer m.m. fra centre og klinikker
HovedOrtoCentret
Behandler sygdomme i knogler og muskler, plastikkirugi og brandsår samt sygdomme i øjne, øre, næse, hals og tænder. Kvinder der
skal opereres for brystkræft behandles her. Endelig hører TraumeCenter og Akut Modtageafdeling samt H:S Lægeambulancen og
Akut Medicinsk Koordinationscenter til i HovedOrtoCentret.
Antal ansatte: 965
Centerdirektør Tom Pedersen og centerchefsygeplejerske Ester Lind.

Juliane Marie Centret

E-mail til centerledelsen hoc@rh.dk

Behandler sygdomme hos børn og kvinder. Desuden graviditet,
fødsel og barnløshed. Rådgiver og behandler i forbindelse med
arvelige og medfødte sygdomme.
Antal ansatte: 915

Centerdirektør Bent Ottesen og centerchefsygeplejerske Sanne Wilsdahl.

Neurocentret

E-mail til centerledelsen jmc@rh.dk

Behandler sygdomme i hjernen og kroppens nervebaner - herunder
apopleksi, demens og sclerose. Desuden psykiatri, sexologi og
behandling af smerter. Rummer Respirationscenter Øst med
hjemmerespiratorbehandling.
Antal ansatte: 860

Centerdirektør Karsten Junker og centerchefsygeplejerske Vibeke Freilev.

Servicecentret

E-mail til centerledelsen neu@rh.dk

Et tværgående center, der rummer hospitalets ikke-kliniske funktioner - dvs. opgaver, som ikke omfatter patientpleje eller lægebehandling.
Antal ansatte: 423

Centerdirektør John Bendix. E-mail til centerledelsen sec@rh.dk
Å r s b e re t n i n g 2 0 0 3
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Medarbejdernes arbejdsplads
Stigende aktivitet har givet flere medarbejdere - især blandt plejepersonalet og bioanalytikere,
fysio- og ergoteraeputer samt jordemødre. Og de bliver her ca. 2 år længere
Vi er blevet flere medarbejdere på Rigs-

andel af overarbejde er på vej nedad,

hospitalet de seneste 2 år - svarende til

mens plejepersonalets overarbejde efter

en stigning på 4,4% eller i alt 292 flere

en stigning igen er tilbage på 5,3% og det

bruttoårsværk. I 2003 er der kommet

øvrige sundhedsfaglige personale holder

208 flere stillinger - se figur 1.

sig stabilt på 0,9%. Intens fokus på vikar-

Især plejepersonalet har oplevet en vækst

forbruget resulterede i slutningen af året i,

på i alt 138 årsværk det seneste år. Også

at kurven for vikarforbruget nu fik et knæk.

øvrigt sundhedsfagligt personale, dvs.

Udviklingen tyder på, at der i det kom-

fysioterapeuter, bioanalytikere, ergotera-

mende år vil ske omkring en halvering af

peuter og jordemødre, er vokset med til

forbruget af eksterne sygeplejevikarer.

sammen 29 årsværk i 2003 og 70 årsværk i 2002. Stigningen er sket på trods

Ekstern konsulentbistand

Ledelserne har i samarbejde med tillids-

af årlige sparerunder og skyldes en sti-

Personaleafdelingens erfaring inden for

repræsentanterne indgået konkrete aftaler

gende aktivitet på hospitalet, som har

personalejura og -planlægning har bety-

om f.eks. løn og arbejdstid afstemt efter

udløst ekstra normeringer.

det, at eksterne virksomheder nu efter-

Rigshospitalets overordnede strategier.

spørger konsulentbistand fra PersonaleMedarbejderne bliver længere

afdelingens medarbejdere. I 2003 har

Personaleforening

Rigshospitalets personaleomsætning -

afdelingen bistået CVU Øresund - Center

Som led i implementeringen af Rigshospi-

den del af personalet, der i løbet af et år

for VoksenUddannelse - i forbindelse med

talets Mission, Mål og Strategi for den

skifter til anden ansættelse uden for Rigs-

organisationsændringer, og Gentofte Amts-

attraktive arbejdsplads tog Personaleafde-

hospitalet - er faldet fra knap 17% til nu

sygehus med etablering af et system til

lingen i 2003 initiativ til at oprette en

13,7% i 2003. Det betyder i praksis, at

personaleplanlægning og lønbudgettering.

Personaleforening.

en medarbejder i gennemsnit bliver her
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Formålet med foreningen er at styrke det

ca. 2 år længere end tidligere. Personale-

Implementering af organisationsaftaler

sociale samvær og de samarbejdsmæs-

omsætningen er især faldet blandt pleje-

En central opgave inden for personaleom-

sige relationer på tværs af faggrupper,

personale, øvrigt sundhedsfagligt persona-

rådet har været at implementere de nye

klinikker og centre via forskellige arrange-

le og kontor- og administrativt personale.

overenskomster. Det stigende antal lokale

menter for personalet samt at stille for-

Tendensen gælder i alle centre.

aftaler mellem hospitalet og organisatio-

skellige goder til rådighed for hospitalets

Stillingerne på Rigshospitalet bliver hurtig

nerne stiller store krav til udarbejdelse af

personale. Medlemskabet er gratis.

besat. På trods af det ændrede annonce-

strategier, rammer, koordinering og pla-

Personaleforeningen ledes af en bestyrel-

marked med udbredt internet-annoncering,

ner for den lokale implementering for at

se, der består af én repræsentant og en

har det ikke betydet, at det er blevet van-

sikre størst mulig ensartethed i udmønt-

suppleant fra hvert af hospitalets centre.

skeligere at få ansatte til stillingerne. Gen-

ningen samtidig med, at respekten for

Direktionen udpeger ligeledes ét medlem

nemsnitligt tager det godt 3 måneder at

lokale behov tilgodeses.

og personalechefen er formand. Persona-

få en stilling besat.

Rigshospitalets nye, overordnede lønpoli-

leforeningen har sin egen ”hjemmeside”

Den øgede aktivitet til trods, er der ingen

tik og forhandlingsprocedurer blev ved-

på intranettet, hvor alle arrangementer og

tegn på stigende overarbejde. Lægernes

taget i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU).

aktuelle tilbud bliver annonceret.
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Rigshospitalets fuldtidsstillinger 2001 – 2003

Figur 1

Antal

2001

2002

2003

Sengebærende centre

5.090

5.150

5.318

Abdominalcentret

1.009

1.010

1.057

Finsencentret

719

751

755

Hjertecentret

735

740

766

HovedOrtoCentret

964

942

965

Juliane Marie Centret

857

883

915

Neurocentret

806

824

860

Tværgående centre og administrationen

1.577

1.601

1.641

Diagnostisk Center

832

851

885

Servicecentret

431

421

423

Administration inkl. elevpuljer og kliniske assistenter m.v.
Rigshospitalet i alt

314

329

333

6.667

6.751

6.959

Det samlede personaleforbrug i fuldtidsstillinger er opgjort som bruttoårsværk ekskl. ferierammen.

Fuldtidsstillinger – fordelt på personalegrupper
Antal

Figur 2

2001

2002

2003

Læger

980

1.002

1.015

3.284

3.295

3.433

Øvrigt sundhedsfagligt personale

743

813

842

Kontor- og administrativt personale

968

948

986

Servicepersonale

474

475

459

Teknisk personale

136

124

129

Elever

68

31

23

Andet personale*

13

63

72

6.667

6.751

6.959

Plejepersonale

I alt

Personaleomsætning 2001 – 2003

Figur 2a

���

2001

���

2002
���

2003

��

��
* Stigningen under ”Andet personale” i 2002 og 2003 skyldes primært ændret
registrering af voksenelever i alt 31 årsværk, samt en mere konsekvent regi-

�����

������
���������

������
���������
�������

������

�������������

strering af fleksjob og servicejob, hvor der er en stigning på i alt 25,5 årsværk.

Arbejdsmiljøregnskab 2001 – 2003
Antal

Figur 3

2001

2002

Arbejdsulykker uden fravær

329

327

418*

Arbejdsulykker med fravær

63

67

63

Arbejdsbetingede lidelser

13

6

12**

1

0

0

13

9

1

7

3

0

5,0

5,1

5,3

17,1

16,8

13,7

Straks-påbud
Påbud
Vejledninger
Sygefravær i alt (%)
Personaleomsætning i alt

2003

* Stigningen i ”Arbejdsulykker uden fravær”
skyldes primært flere indberetninger af stikskader og skæreuheld samt andre typer af
uheld.
** Tallene for ”Arbejdsbetingede lidelser”
viser antallet af anmeldte - formodede eller
konstaterede - arbejdsbetingede lidelser i
år 2003.
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Kvalitetsudvikling
Rigshospitalet forbereder sig på re-akkreditering efter internationale standarder i januar 2005
- og har fundet en bæredygtig form til arbejdet med patientsikkerhed
I 2003 oprettede Rigshospitalet en Udvik-

I årets løb har hospitalet forberedt et større

sus på Rigshospitalet, udformet af

lingsafdeling for at styrke den tværgående

projekt til målrettet styring og oprydning i

hospitalets Risk Manager i samarbejde

koordinering og videreudvikling af kvalitets-,

de mange elektroniske dokumenter. Projek-

med H:S Enhed for Patientsikkerhed. I

udviklings- og uddannelsesopgaver. Udvik-

tet omfatter indkøb af et Content Manage-

alt er ca. 80 medarbejdere uddannet og

lingsafdelingens vigtigste opgave er, at til-

ment System, der skal sikre dokument-

direkte involveret i arbejdet mod at blive

byde medarbejdere og ledere uddannelse,

styringen med grænseflader til diverse

en proaktiv og lærende organisation.

rådgivning og træning, der gør dem i stand

portaler på intra- og internet. Desuden for-

Kerneårsagsanalyser på alle alvorlige og

til at opfylde hospitalets mål og mission og

beredtes arbejdsgrupper på tværs af Rigs-

uventede hændelser med mulig dødelig

styrke kompetenceudvikling.

hospitalet, som skal sikre ensartede vejled-

udgang har vist sig som et stærkt værktøj

ninger inden for samme specialer samt

til at ændre uhensigtsmæssige og ukoor-

sætte fokus på ” den gode vejledning”.

dinerede arbejdsgange. Og medarbejder-

På vej mod re-akkreditering

ne bidrager beredvilligt. Rigshospitalet har

I tæt samarbejde med hospitalets øvrige
kvalitetsorganisation har Kvalitetssekretari-

Patientsikkerhed i hverdagen

siden medio 2002 udført 21 kerneårsags-

atet forberedt og støttet implementeringen

Arbejdet med patientsikkerhed er nu ved

analyser, - det største antal i H:S. Des-

af Joint Commission International (JCI ) ’s

at finde sin form som tværgående disci-

uden registreres og systematiseres alle

standarder med henblik på ”generalprøven”

plin på hospitalet. I 2003 blev antallet af

hændelser inden for særlige H:S-fokus-

(MOCK Survey) i begyndelsen af 2004 og

patientsikkerhedsansvarlige på Rigshospi-

områder - f.eks. medicineringsfejl, fald

re-akkreditering i januar 2005. Gentagne

talet øget med 16 medarbejdere, som

og forvekslingskirurgi. Medarbejderne

audits og inspektioner har bidraget til en

alle har deltaget i et 3-dages kursus i H:S

har desuden gjort opmærksom på nær-

fokuseret indsats med mulighed for doku-

Enhed for Patientsikkerhed. Yderligere 30

hændelser med bl.a. risiko for forveksling

mentation af udvikling, forbedring og fast-

medarbejdere har deltaget i et 1-dags kur-

af medicin.

holdelse af resultater. Hospitalet har i årets
løb fået uddannet 5 interne auditorer i et
H:S projekt godkendt af Joint Commission.
Rigshospitalets kvalitetsorganisation blev
midt på året reorganiseret i et besluttende
Kvalitetsråd bestående af direktion, centerledelser, udviklingschef og akkrediteringschef. Samt et rådgivende Kvalitetsudvalg
med udpegede kvalitetskoordinatorer fra
de enkelte centre samt andre udvalgte
nøglemedarbejdere med viden og indsigt i
kvalitetsarbejde generelt og lokalt. Den nye
organisation skal sikre et entydigt beslutningsforum, effektiv mødeafvikling, rettidig

Elektroniske politikker, vejledninger og instrukser er nøglen til Rigshospitalets arbejde

og relevant information til hospitalets med-

frem mod en stadig bedre kvalitet. Både når det gælder højtspecialiserede procedurer,

arbejdere, koordinering på tværs og sidst
men ikke mindst - synergi i arbejdet med
kvalitet i organisationen.

korrekt medicinering og administrativ sagsbehandling. I arbejdet følger Rigshospitalet
H:S Dokumentstyringspolitik, som lægger op til systematisk at sikre, at relevante
dokumenter er tilgængelige, gyldige, opdaterede og forfattet af de rigtige personer
- og éntydigt kan identificeres. Blandt de forventede gevinster er større vidensdeling,
bedre udnyttelse af ressourcerne, større patientsikkerhed og højere kvalitet i ydelserne.
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Uddannelse og kompetencer
Nye organisationsformer og arbejdsroller, teamudvikling, lederuddannelse og træning i feedback
og kulturel kompetence er blandt årets satsområder
Uddannelsesafdelingens generelle tilbud
til medarbejderne omfatter hovedtemaer
som kvalitetsudvikling og akkreditering,
forskning, ledelse, kommunikation, læring
i organisationen, IT og andre former for
faglig efter- og videreuddannelse. I alt har
ca. 2.000 medarbejdere i årets løb deltaget i Rigshospitalets generelle uddannelsesaktiviteter af en varighed på 1 - 30 dage.
Derudover har ca. 110 sygeplejersker deltaget i afdelingens specialuddannelser, 22
lægesekretærer er blevet færdiguddannet
og ca. 1.000 nye medarbejdere har været
på kursus i brand og hjertestopbehandling.

Rigshospitalet skal være præget af kvalitet, professionalisme, ansvarlighed samt
respekt og medmenneskelighed - og her spiller Uddannelses- og Udviklingsafdelingen
en vigtig rolle, siger udviklingschef Dorthe Knauer.

Ledelse i praksis
Der har været en voksende efterspørgsel

og efter modulerne. Frem til år 2006 skal

arbejde med klinikrepræsentanter. Delta-

efter udviklingskonsulenternes ydelser i

i alt 100 ledere fra Rigshospitalet igen-

gerne består af bl.a. sygeplejersker, fysio-

2003. Den økonomiske, strukturelle og

nem ledelsesprogrammet. Bag program-

terapeuter, bioanalytikere og sekretærer,

teknologiske udvikling inden for sundheds-

met står et team af konsulenter fra hospi-

der arbejder med egen kulturforståelse i

væsenet og H:S skaber øget behov for

talerne i H:S, og Rigshospitalet har

det daglige samarbejde med patienter og

revurdering og tilpasning af klinikker og

- baseret på vore erfaringer med egen le-

pårørende med anden etnisk baggrund

afsnits struktur og organisering. I tæt

deruddannelse for foreløbigt godt 100

end dansk. Kurset omfatter bl.a. undervis-

samarbejde med ledere på alle niveauer

mellemledere - i væsentligt omfang bidra-

ning i posttraumatisk stress-disorder og

i centre og klinikker, har udviklingskonsu-

get med ressourcer til udvikling og gen-

kommunikationstræning. Desuden indgår

lenterne medvirket til - gennem coaching,

nemførelse af H:S Lederprogram.

en guidet hjemmeopgave i form af en

proceskonsultation og sparring, at styrke

interviewøvelse eller afvikling af et debat-

og udvikle ledelsessystemets håndtering

Feedback og kulturel kompetence

møde i eget afsnit. Erfaringerne lægges

af de nye udfordringer. Opgaver i forbin-

På en travl arbejdsplads med mange skif-

ud på intranettet til fælles vidensdeling.

delse med ændrede organiseringsformer,

tende kolleger, heraf mange under uddan-

teamudvikling, feedback, klarhed omkring

nelse og på gennemrejse, kræves der

Mål for værdi-kompetencer

ændrede roller og nye forventninger mel-

hurtig og smidig oplæring samt indlæring.

Rigshospitalet fik i 2003 mulighed for at

lem ledelse og medarbejdere har fyldt

I hverdagen med store og komplekse krav,

deltage i pilotprojektet Dansk Kompeten-

meget, og har direkte involveret ca. 2.000

har det samtidig stor betydning, at man

ceindex, hvor konsulentfirmaet Cue Con-

medarbejdere.

er opmærksom på hinanden, forsøger at

sult i tæt samarbejde med flere store

forstå kollegernes reaktionsmåder og får

danske virksomheder forsøger at måle,

Lederudvikling på afdelingsniveau

givet konstruktiv tilbagemelding på hinan-

hvordan bløde kompetencer som samar-

I 2003 påbegyndte 24 ledere på klinik- og

dens arbejde. Flere centre på Rigshospita-

bejde, ansvarlighed, kvalitetsbevidsthed

afdelingsledelsesniveau lederuddannelse i

let har ønsket fokus på det at give, efter-

samt kritik og selvkritik lever i organisa-

det nye H:S Lederprogram. Dette første,

spørge og modtage feedback kolleger

tionen. Samtlige 450 bioanalytikere fra

tværgående lederprogram i H:S skal styrke

imellem for at stimulere til et læringsmiljø,

Diagnostisk Center deltager i pilotprojek-

ledelsesarbejdet på hospitalerne med fo-

hvor feedback er et naturligt redskab. Ud-

tet, som med tiden forhåbentlig kan blive

kus på et fælles ledelsesgrundlag og sikre

dannelsesafdelingen har derfor afholdt

et værktøj til at skabe løbende overblik

erfaringsudveksling, vidensdeling og sam-

workshops i feedback.

over medarbejdernes faktiske adfærd,

arbejde på tværs af H:S-hospitalerne - til

Uddannelses- og Udviklingsafdelingen har

holdninger til og rammer for at udleve

gavn for patienterne. Programmet omfat-

i forlængelse af ”H:S Handlingsplan for

de ønskede kompetencer.

ter 4 obligatoriske moduler af 3 dages va-

etnisk ligestilling” udarbejdet et 5-dages

righed, samt en række aktiviteter imellem

kursusforløb i kulturel kompetence i samÅ r s b e re t n i n g 2 0 0 3
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Årets resultat
Rigshospitalet opnåede i 2003 et positivt
resultat på kr. 6,6 mio. kr. på den ordinære drift i forhold til budgettet - se figur 5.
Sådan finansieres Rigshospitalet

Sammenlignet med året før er Rigshospi-

Rigshospitalet finansieres primært fra to kilder: Nettobevilling fra H:S og indtægter

talets indtægter ved salg af ydelser øget

fra salg af hospitalets ydelser. Rigshospitalets finansieringsbehov var i 2003 i alt 4,2

med 285 mio. kr. Nettobevillingen fra H:S

mia. kr., heraf udgør nettobevillingen fra H:S i alt 51%, mens indtægten ved salg af
ydelser til amter m.v. udgør de resterende 49%. Den del af de samlede omkostninger
der finansieres ved salg af ydelser steg fra 45% i 2002 til 49% i 2003.

faldt med 80 mio. kr., mens de samlede
udgifter steg med 200 mio. kr.
Indtægter og udgifter
H:S’ nettobevilling til Rigshospitalet er

Nettobevilling fra H:S
Rigshospitalet fungerer både som højt specialiseret hospital og lokalhospital for

reduceret med 80 mio.kr. - til i alt 2.121
mio. kr. mod 2.201 mio. kr. i år 2002.
Hospitalets indtægter er samtidig vokset

patienter bosiddende i Københavns og Frederiksberg Kommune. Den behandling

med 285 mio. kr. De øgede indtægter

H:S borgere får, finansieres af H:S’ bevilling til Rigshospitalet - nettobevillingen.

stammer hovedsageligt fra øget aktivitet.

Behandlingen omfatter basisbehandling på udvalgte områder, og højt specialiseret

De samlede udgifter er steget med 200

behandling på lands- og landsdelsniveau inden for stort set alle kliniske specialer.

mio. kr. i forhold til år 2002. Den væsentligste årsag til stigningen er øgede personaleudgifter på i alt 133 mio. kr. i forhold

Indtægter
Rigshospitalets indtægter stammer fra salg af ydelser, primært ved behandling af
patienter bosiddende uden for H:S-området. De danske amter - primært de østdanske amter - samt Færøerne og Grønland kan henvise patienter til højt specialiseret

Budget 2004
Som det fremgår af figur 5 udgør nettobevillingen til Rigshospitalet i 2004 i alt

behandling på Rigshospitalet. Derudover giver loven om frit sygehusvalg patienter

2.056 mio. kr., hvilket er 65 mio. kr.

mulighed for at blive behandlet på Rigshospitalet, såfremt de måtte ønske det, dog

mindre end nettobevillingen året før. De

forudsat at hospitalet har den nødvendige kapacitet. Rigshospitalets kapacitet er
primært forbeholdt den højt specialiserede behandling.

samlede udgifter forventes at stige med
68 mio. kr. Reduktionen i bevillinger fra
H:S samt stigningen i udgifter i 2004

Uanset om der er tale om højt specialiseret behandling eller basisbehandling betaler

forventes finansieret med en øget indtægt

patientens hjemamt for behandlingen.

på 132 mio. kr.

Takst - prisen på en ydelse
Rigshospitalets priser - takster - for højt specialiseret behandling af patienter på
lands- og landsdelsniveau beregnes årligt i henhold til lovgivningen på området. Loven specificerer, at taksten for en given ydelse svarer til de gennemsnitlige omkostninger ved »produktion« af ydelsen. Beregningen sker på baggrund af udgifterne og
aktiviteten i det seneste kendte regnskab. Regnskabet for 2003 danner således
grundlag for beregning af taksterne for 2005. Fritvalgs-patienter, der behandles for
en basisbehandling på Rigshospitalet, afregnes efter en national DRG-taks.
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Rigshospitalets finansieringsgrundlag 2003

Figur 4

Indtægter 49%

Nettobevilling 51%

Rigshospitalets ordinære driftsresultat 2002 – 2003 samt budget 2004
Mio. kr

Figur 5

Regnskab 2002

Regnskab 2003

Budget 2003

Budget 2004

Indtægter

1.775,5

2.060,8

1.983,5

2.115,8

Udgifter

3.974,9

4.175,0

4.104,3

4.172,1

Nettobevilling*

2.200,8

2.120,8

2.120,8

2.056,3

1,4

6,6

0,0

0,0

Resultat

* Der er overført kr. 35,5 mio. fra budgettet i 2003 til 2004 øremærket til konkrete projekter der færdiggøres i 2004.

Rigshospitalet set på bundlinien Regnskab 1997 – 2003

Figur 6

Mio. kr.
14
12
10
8
6
4
2
0
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Tallene i Rigshospitalets Årsberetning 2003 er ikke direkte sammenlignelig med
H:S’ regnskabstal. Det skyldes forskelle mellem H:S’ og Rigshospitalets opgørelsesmetoder af aktivitets- og regnskabstal.

Å r s b e re t n i n g 2 0 0 3
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Rigshospitalets samlede virksomhed
Rigshospitalet virksomhed i 2003 er karakteriseret ved stor aktivitet og et kontrolleret ressourceforbrug. De medicinske landvindinger samt de mange patienter, der

Årets resultater i hovedpunkter

henvises til hospitalet med forventning om

Rigshospitalets kernefunktioner er patientbehandling og -pleje, forskning og udvikling

at blive behandlet inden for rimelig tid, be-

samt uddannelse

virker at undersøgelse, behandling og pleje
gennemføres stadig hurtigere. Patienter,

Det ordinære driftsresultat blev et overskud på 6,6 mio. kr.

der tidligere blev indlagt, bliver nu behand-

Antallet af udskrivninger steg med 3,8% til i alt 62.502

let ambulant, og de indlagte patienter ud-

Antallet af sengedage er stort set uændret og udgør 382.368 dage

skrives efter kortere tids indlæggelse.

Antallet af operationer steg markant med 14,7% eller 5.597 operationer til i alt

Det kliniske arbejde bliver som følge heraf
mere og mere krævende for personalet.
Personalet må - foruden at udvise professio-

43.640
Antallet af ambulante besøg steg med 3,7% til i alt 334.947

nalisme - kunne samarbejde, omstille og ud-

Den gennemsnitlige liggetid er reduceret til 6,1 dage mod 6,3 året før

vikle sig. På den baggrund er det glædeligt

Belægningsprocenten er stabil på 88,3% mod 88,2% i året før

at konstatere, at Rigshospitalet personale i

Forskningsaktiviteterne tiltrak 245 mio. kr. i eksterne midler

2003 havde et stabilt lavt sygefravær og en
markant lavere personaleomsætning end
tidligere. Et mere stabilt sammensat personale giver de bedste muligheder for at håndtere udfordringerne omkring patientsikkerhed og effektive arbejdsgange på et travlt
Rigshospital i årene fremover.

Rigshospitalets samarbejde med de danske amter
Lidt over halvdelen af Rigshospitalets ydelser er rettet mod bor-

De østdanske amter

gerne i Københavns og Frederiksberg Kommune - såvel lands- og

Rigshospitalet har et formaliseret samarbejde med de østdanske

landsdelsydelser som basisbehandling inden for udvalgte områder.

amter, Grønland og Færøerne, som skal sikre fornuftige vilkår for

Rigshospitalets hovedopgave er derudover at varetage landsfunk-

alle parter. Bl.a. bliver der indgået aftaler med de enkelte amter

tioner for hele landet samt landsdelsfunktioner for de østdanske

om benyttelsen af lands- og landsdelsfunktionerne.

amter, Grønland og Færøerne. Denne opgave er indtægtsdækket

Rigshospitalet og de østdanske amter er desuden forpligtet til i

idet amterne betaler for at få deres patienter behandlet. Indtæg-

fællesskab at sikre en rationel udflytning af opgaver, i det omfang

terne herfra udgør 49% af Rigshospitalets finansieringsgrundlag.

det ud fra en helhedsvurdering er hensigtsmæssigt. Rigshospitalet

Hovedparten af patienterne kommer fra de østdanske amter - se

er løbende i tæt dialog med de østdanske amter omkring patient-

detaljer i figur 9.

forløb og forbrugsudvikling med henblik på at udvikle og forbedre
samarbejdet.
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Rigshospitalets samlede virksomhed 2002 – 2003
Antal

Figur 7

Regnskab 2002

Operationer

Regnskab 2003

38.043

Udskrivninger

43.640

60.231

62.502

Ambulante besøg

322.903

334.947

Berørte cpr.-numre

101.508

106.060

Sengedage

381.731

382.368

82.736

96.134

88,2%

88,3%

Øvrige ydelser a)
Belægningsprocent b)
Gns. liggetid (dage) c)

6,3

6,1

Udgifter mio. kr.

3.974

4.175

Antal ansatte (fuldtids) d)

6.751

6.959

Tabellen viser kun takstbelagte aktiviteter.
a) Øvrige ydelser så som efterfølgende
strålebehandling, KAG, dialyse m.v.
b) Belægningsprocenten er beregnet i forhold
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 aflønnet
af fondsmidler.

Udviklingen i Rigshospitalets samlede virksomhed 2002 – 2003

Figur 8
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* Skyldes en generel højere aktivitet - samt lokale forhold i centrene, bl.a. ændret registrering af f.eks. hjemmedialyser, nye ydelser så som nakkefoldsskanning m.v.

Rigshospitalets aktivitet 2003 fordelt på brugerne
Antal
H:S-området

Operationer

%

Figur 9

Udskrivninger

%

Amb. besøg

%

Sengedage

%

Øvrige ydelser

%

25.407

58

33.477

54

215.395

64

206.879

54

48.425

50

Københavns Amt

3.218

7

4.603

7

27.711

8

28.336

7

6.393

7

Frederiksborg Amt

3.726

9

4.569

7

24.459

7

27.610

7

5.021

5

Roskilde Amt

1.851

4

2.860

5

12.871

4

16.427

4

3.435

4

Vestsjællands Amt

3.191

7

5.916

9

22.752

7

34.137

9

12.972

13

Storstrøms Amt

2.445

6

4.471

7

16.045

5

27.513

7

11.625

12

Bornholms Amt

1.036

2

1.585

3

4.298

1

9.197

2

2.453

3

Grønland

513

1

992

2

1.864

1

6.977

2

2.143

2

Færøerne

473

1

945

2

1.441

0

6.540

2

1.260

1

Øvrige brugere
I alt

1.780
43.640

4
100

3.084
62.502

5
100

8.111
334.947

2
100

18.752
382.368

5
100

2.408
96.135

3
100

Tabellen viser kun taksbelagte aktiviteter.
Å r s b e re t n i n g 2 0 0 3
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Rigshospitalets udgifter
Rigshospitalets samlede udgifter steg
med 200 mio. kr. sammenlignet med
2002 - hvilket svarer til en stigning på 5%
(se figur 10). Stigningen skyldes dels den

Medicin - en særydelse i fortsat vækst

almindelige pris- og lønudvikling, - dels

I lighed med tidligere år stiger medicinudgifterne markant i 2003. Rigshospitalets

øget aktivitet.

samlede medicinudgifter stiger med 11%, og udgifterne til medicin udgør en fortsat

Udgifterne til personale steg med

stigende andel af Rigshospitalets samlede udgifter.

5,8%, hvilket skyldes den almindelige løn-

Det seneste års stigende medicinudgifter skyldes udelukkende stigende udgifter til

udvikling samt en mindre stigning i antal-

særydelsesmedicin, som stiger med 68 mio. kr. - svarende til 18%. Som det fremgår

let af ansatte som følge af den øgede

af figur 12 er de samlede medicinudgifter de seneste 5 år steget med 217 mio. kr.

aktivitet.
Læs detaljer om udviklingen i løn og personaleforbrug på side 22 - 23.

- eller 55%. Heraf tegner særydelsesmedicinen sig alene for 210 mio. kr. - dvs. stort
set hele stigningen.
Særydelsesmedicin er medicin som anvendes til en snæver gruppe af patienter og

Udgifterne til medicin stiger fortsat

diagnoser samt særlig dyr medicin. Denne medicin afregnes med amterne efter for-

markant, og voksede i 2003 med 62

brug, og er dermed ikke indeholdt i taksten - den fastlagte pris for en given ydelse.

mio. kr. eller 11% i forhold til året før.
Læs detaljer om udviklingen i medicinudgifter her på siden!

Primært kræftmedicin
Den største stigning i udgifterne til særydelsesmedicin skyldes øgede udgifter til

Driftsudgifterne indeholder i 2003 også
Rigshospitalets udgifter til IT. Året før indgik IT-udgifterne i hospitalets fællesudgif-

kræftmedicin. I 2002 var forbruget af medicin til kræftpatienter på 69 mio. kr. og i
2003 på 83 mio. kr. Tilbage i 1999 var det tilsvarende forbrug på kun 1,4 mio. kr.

ter, hvilket forklarer ændringen fra 2002

Stigningen skyldes især, at der er kommet flere nye og dyrere præparater på markedet

til 2003 i disse to poster.

inden for kræftbehandling, og kun delvis at antallet af kræftpatienter er stigende.
Medicinudgifterne stiger langt hurtigere end antallet af kræftpatienter.
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Udgifter til ordinær drift 2002 – 2003
Mio. kr.

Udgifter til ordinær drift 2003 i procent

Figur 10

Personale 58%

Regnskab 2002

Regnskab 2003

2.312,5

2.445,7

Medicin

546,9

608,4

Drift 19%

Drift

701,9

786,4

Fællesudgifter 8%

Personale

Fællesudgifter
I alt

413,6

334,5

3.974,9

4.175,0

Figur 11

Medicin 15%

Det samlede medicinforbrug 1999 – 2003

Figur 12

Mio. kr.
700.000

Traditionel medicin

Særydelsesmedicin

600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
1999

2000

2001

2002

Udgifter til medicin 2002 – 2003
Mio. kr. (løbende priser)

Figur 13
2002

2003

Kræftbehandling

69

83

Faktor-præparater (blødermedicin)

76

81

Antiviral terapi (hiv/aids)

51

57

Immunglobuliner (forskellige sygd.)

31

32

Medicin ved organtransplantation

19

27

Betainterferon (sklerose)

20

25

Ambisome (antibiotika)

11

16

Erythropoietin (væksthormon)

14

15

Parenteral ernæring

12

14

Ciclosporin (immunsuppression)

12

14

315

364

62

80

Særydelsesmedicin i alt

377

444

Udgifter til traditionel medicin

170

164

Medicinudgifter i alt

547

608

I alt for de 10 mest anvendte typer
Andre særydelsespræparater

2003

Å r s b e re t n i n g 2 0 0 3
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Rigshospitalets centre
Seks centre behandler
Nøgletallene for de seks centre der behandler
To tværgående centre samt administrationen

patienter præsenteres på modstående side.

Ud over de seks centre, som direkte behandler patienter, har Rigshospitalet - foruden

Udslag i kolonnen »ændring fra 2002« kan skyl-

administrationen - to tvær-organisatoriske centre: Diagnostisk Center og Service-

des såvel ændrede mængder, som ændringer i

centret som præsenteres herunder.

Rigshospitalets takstsystem / prisstruktur.

Diagnostisk Center
Antal
Udgifter mio. kr.
Antal ansatte (fuldtids) d)

Figur 14
Regnskab 2003

Ændring fra 2002

440,7

7,3%

885

4,0%

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.

Servicecentret
Antal
Udgifter mio. kr.
Antal ansatte (fuldtids) d)

Figur 15
Regnskab 2003

Ændring fra 2002

163,3

4,1%

423

0,2%

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

Administration, IT og fællesudgifter
Antal
Udgifter mio. kr.
Antal ansatte (fuldtids) d)

Figur 16

Regnskab 2003

Ændring fra 2002

540,0

-11,5%*

333

1,2%

Administrationen består foruden Direktionen med sekretariat af Personaleafdelingen, Udviklings- og Uddannelsesafdelingen, Økonomi- og Planlægningsafdelingen samt IT-afdelingen.
* Skyldes primært et mindre forbrug på apparatur, IT-netværk og bygningsrenovering.
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Fælles for figur 14 – 22
a) Øvrige ydelser så som efterfølgende
strålebehandling, KAG, dialyse m.v.
b) Den gennemsnitlige liggetid er beregnet
som antal sengedage pr. udskrivning.
c) De angivne udgifter er eksklusiv fællesudgifter.
d) Antal fuldtidsansatte er opgjort som
fuldtidsstillinger (årsværk) ved årets udgang.
Opgørelsen omfatter ikke personale aflønnet
af fondsmidler.

Tabellerne 17 – 22 viser kun takstbelagte
aktiviteter.

Abdominalcentret
Antal
Operationer

Figur 17
Regnskab 2003

Ændring fra 2002

4.417

8,7%

Operationer
Udskrivninger

Udskrivninger

10.592

4,1%

Ambulante besøg

78.317

11,3%

Sengedage

72.623

3,1%

Øvrige ydelser a)

11.376

39,6%

Gns. liggetid (dage) b)

6,9

-1,0%

Udgifter mio. kr. c)

595

11,7%

1.057

4,7%

Antal ansatte (fuldtids) d)

Finsencentret
Antal

Figur 18
Regnskab 2003
0

Ændring fra 2002
-

9.438

2,1%

Ambulante besøg

66.920

-11,6%*

Sengedage

56.444

-2,1%

Øvrige ydelser a)

46.618

6,2%

Gns. liggetid (dage) b)

6,0

-4,2%

Udgifter mio. kr. c)

525

8,9%

Antal ansatte (fuldtids) d)

755

0,5%

Abdominalcentret behandler sygdomme i nyrer, urinveje, lever, mave-tarm og

Finsencentret behandler kræft- og blodsygdomme samt medicinske sygdomme,

i blodkarrene, samt sygdomme i de organer, der producerer hormoner.

så som gigt, allergi og infektion.
* Skyldes regnskabsteknisk omlægning af registreringen af patienter i bl.a. kemoterapi.

Hjertecentret
Antal
Operationer
Udskrivninger

Figur 19

HovedOrtoCentret
Antal

Figur 20

Regnskab 2003

Ændring fra 2002

Regnskab 2003

Ændring fra 2002

5.073

4,3%

Operationer

24.964

17,0%

9.561

4,5%

Udskrivninger

12.331

2,3%

Ambulante besøg

10.225

3,0%

Ambulante besøg

90.563

3,4%

Sengedage

50.499

1,7%

Sengedage

54.778

2,7%

Øvrige ydelser a)

Øvrige ydelser a)

8.308

17,4%

3.929

11,6%

Gns. liggetid (dage) b)

5,3

-2,7%

Gns. liggetid (dage) b)

4,4

0,5%

Udgifter mio. kr. c)

481

8,2%

Udgifter mio. kr. c)

447

5,9%

Antal ansatte (fuldtids) d)

766

3,5%

Antal ansatte (fuldtids) d)

965

2,4%

Hjertecentret behandler sygdomme i hjerte og lunger. Omfatter også flyve-

HovedOrtoCentret behandler sygdomme i knogler og muskler, plastikkirugi og

medicin.

brandsår samt sygdomme i øjne, øre, næse, hals og tænder. Kvinder der skal
opereres for brystkræft behandles her. Endelig hører TraumeCenter og Akut Modtageafdeling samt H:S Lægeambulancen og Akut Medicinsk Koordinationscenter
til i HovedOrtoCentret.

Juliane Marie Centret
Antal

Figur 21
Regnskab 2003

Ændring fra 2002

6.266

23,5%

Udskrivninger

13.410

7,1%

Ambulante besøg

58.719

12,1%

Sengedage

62.164

-3,8%

Øvrige ydelser a)

Operationer

Neurocentret
Antal

Figur 22
Regnskab 2003

Ændring fra 2002

Operationer

2.920

7,7%

Udskrivninger

7.170

1,2%

Ambulante besøg

30.203

12,2%

Sengedage

85.860

-0,2%

23.636

30,2%

Øvrige ydelser a)

2.267

15,7%

Gns. liggetid (dage) b)

4,6

-10,2%

Gns. liggetid (dage) b)

12,0

-1,3%

Udgifter mio. kr. c)

497

7,0%

Udgifter mio. kr. c)

485

7,4%

Antal ansatte (fuldtids) d)

915

3,6%

Antal ansatte (fuldtids) d)

860

4,2%

Juliane Marie Centret behandler sygdomme hos børn og kvinder. Desuden

Neurocentret behandler sygdomme i hjernen og kroppens nervebaner - her-

graviditet, fødsel og barnløshed. Rådgiver og behandler i forbindelse med arvelige

under apopleksi, demens og sclerose. Desuden psykiatri, sexologi og behandling

og medfødte sygdomme.

af smerter. Rummer Respirationscenter Øst med hjemmerespiratorbehandling.
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Om forskningen
I de seneste årtier har molekylærbiologiske

Københavns Amts Sygehuse og Steno

Indtil nu har H:S Patent- og Kontraktenhed

teknikker ydet de væsentligste bidrag til

Diabetes Center. Samarbejdet førte i 2003

kontakt til kommercielle parter på 75% af

håndtering af sygdomme, som hidtil har

til en fælles webportal - www.kuhdk.dk -

de overtagne opfindelser. Der er indgået

været uden for rækkevidde. Metoderne

samt opstart på drøftelser om en fælles

6 licensaftaler og etableret udviklingssel-

kan nu tages i anvendelse i klinisk praksis

forskningsstrategi.

skaber bag 7 opfindelser. Rigshospitalet

i et sådant omfang, at betegnelsen ”det

Rigshospitalets ”skabeloner” for registre-

har udviklet en patentdatabase, der styrer

medicinske paradigmeskifte” er berettiget

ring af videnskabelige arbejder i videnska-

frister, økonomi, budgetter og indtægter.

- hvis forskningstunge institutioner som

belige årsrapporter og ved forskningsbud-

Rigshospitalet udnytter landvindingerne i

gettering har dannet udgangspunkt for en

Nationale retningslinier

fuldt omfang. Rigshospitalet har - som led

fælles skabelon for alle H:S-hospitaler.

Juridisk Sekretariats ”H:S Håndbog for

i ”Handlingsplan for mission, mål og vær-

forskningskontrakter” har dannet grundla-

dier 2003 - 2004” - i årets løb udført det

Patenter og konktrakter

get for en landsdækkende arbejdsgruppe

grundlæggende arbejde forud for imple-

Rigshospitalet har et stigende samarbejde

med henblik på fælles retningslinier for

menteringen af en samlet organisations-

med private virksomheder. Ved udgangen

samarbejdet med private virksomheder

og udviklingsplan for klinisk anvendelse af

af 2003 har hospitalerne i H:S anmeldt

gældende for alle landets universiteter og

molekylærbiologiske teknikker og meto-

66 opfindelser til H:S Patent- og Kontrakt-

universitetshospitaler. De fælles retnings-

der, samt kortlægning af de investeringer,

enhed i Rigshospitalets Juridisk Sekretariat

linier afventer nu politisk godkendelse på

der er nødvendige for at fremtidssikre

- heraf udgør Rigshospitalets andel langt

de enkelte institutioner. Juridisk Sekretariat

hospitalet på området.

den største. Ud af de 66 anmeldte opfin-

varetog sammen med H:S Direktionen for-

Rigshospitalet er en del af Københavns

delser er 33 blevet overtaget af hospita-

mandskabet, og varetager samme opga-

Universitetshospital, der består af H:S-

lerne, som herefter har pligt til at nyttig-

ver i en ny national arbejdsgruppe, der

hospitalerne, Det Sundhedsvidenskabelige

gøre opfindelserne kommercielt til gavn

beskæftiger sig med temaet konsulent-

Fakultet på Københavns Universitet,

for patienter og samfund.

aftaler.

Forskningsmidler til fordeling
Rigshospitalets Direktion og Forskningsudvalg søger at sikre den
bedst mulige anvendelse af de forskningsmidler hospitalet hvert
år modtager, og fulgte således også i 2003 nøje kvaliteten og

10 kliniske assistenter

omfanget af forskningen. Værktøjerne hertil er den årlige forsk-

6 rammebevillinger alle 3-årige. Tre var på 300.000 kr. per år

ningsopgørelse over anvendelsen og udbyttet af forskningsmid-

og de øvrige tre på 200.000 kr. per år

lerne, omfordeling af forskningsmidler mellem forskergrupperne

3 delestillinger til tre læger i kliniske ansættelser i 3 år

samt forskningsevaluering af udvalgte grupper. Forskningsudvalget prioriterer fordelingen af en del af de interne forskningsmidler
ud fra kvalitetskriterier og faglige hensyn.
I 2003 blev forskergrupper i diagnostisk radiologi samt gynæko-

2 kliniske forskningslektorater á 350.000 kr. pr. år i 5 år mhp. forskning i samarbejde med Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet på København Universitet

logi, obstetrik, fertilitet og ultralyd udtaget til ekstern evaluering

2 delestillinger til sygeplejerske og bioanalytiker i 21⁄2 år

med det formål at sikre en høj forskningskvalitet. Desuden skal

4 tre-måneders senior VIP-stipendiat á 100.000 kr.

anvendelsen og fordelingen af hospitalets forskningsarealer evalueres.
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Forskningsudvalget uddelte i årets løb midler til:
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En testamentarisk gave på 5 mio. kr.

Rigshospitalets forskningsproduktion 1996 – 2003
Forskning i tal

Figur 23

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

19

15

18

5

9

10

11

17

Dr.med.-grader
Ph.d.-grader

23

32

42

34

39

33

35

27

Højere akademiske grader i alt

42

47

60

39

48

43

46

44

Ph.d-studerende

181

179

181

187

203

194

213

224

Fremmedsprogede tidsskriftsartikler

635

669

649

689

708

750

788

819

Dansksprogede tidsskriftsartikler

132

114

113

130

136

169

147

116

Tidsskriftsartikler i alt

767

783

762

819

844

919

935

935

Fremmedsprogede publikationer

727

770

691

768

781

817

839

868

Dansksprogede publikationer

198

168

151

238

184

202

166

183

Publikationer i alt

925

938

842

1.006

965

1.019

1.005

1.051

1

2

0

2

2

6

3

2

Patenter

Rigshospitalets forskningsproduktion er stor og stadigt stigende. I 2003 steg antallet af Dr.med.-grader og Ph.d-studerende. Antallet
af fremmedsprogede tidsskriftartikler og publikationer er steget med hhv. 19% og 13% de seneste 5 år - mens antallet af dansksprogede tidsskriftartikler og publikationer er mindre end for 5 år siden, hvilket tyder på et stigende internationalt bidrag fra Rigshospitalet.

Eksterne forskningsmidler 1996 – 2003
Mio. kr.

Figur 24

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Saldo primo

77

96

131

128

138

175

194*

Udgifter

166

212

221

211

245

253

276

223

Indtægter

185

247

218

221

282

274

275

245

Saldo ultimo

96

131

128

138

175

196

194

216

194

Rigshospitalet modtager hvert år midler til forskning fra eksterne fonde, forskningsråd, industrien m.m. Velfungerende forskningsmiljøer og markante forskningsresultater gør bevilling og donation attraktivt. I 2003 modtog Rigshospitalet 245 mio. kr. til forskning,
hvoraf der i årets løb blev anvendt 223 mio. kr., således at der pr. 31. december 2003 er 216 mio. kr. øremærket til konkrete forskningsprojekter i de kommende år.
* Ændret princip fra 2002 bevirker, at saldo primo 2002 er forskellig fra saldo ultimo 2001.

Interne og eksterne forskningsmidler anvendt i perioden 1998 – 2003

Figur 25
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Eksterne Forsknings- og Udviklingsmidler

Søjlerne viser alene direkte omkostninger anvendt til forskning. Således ikke indirekte omkostninger som administration, lys, varme m.v.
Å r s b e re t n i n g 2 0 0 3

35

Juni 2004
Redaktion
Hospitalsdirektør Jørgen Jørgensen
Informationsmedarbejder Lene Galsgaard og Lisbeth Westergaard
Grafisk design og produktion
Bjørn & List · 5767 1727 · www.bjornoglist.dk
Foto
Steen Brogaard m.fl.
Oplag
2000 stk.

36

w w w. r i g s h o s p i t a l e t . d k

Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Telefon 3545 3545
www.rigshospitalet.dk

Rigshospitalet ønsker med denne årsberetning at give hospitalets mange
samarbejdspartnere et indblik i hospitalets mangfoldige virksomhed.
Rigshospitalet udgiver i sammenhæng med denne årsberetning en særskilt
’Videnskabelig årsrapport’.

Hovedstadens Sygehusfællesskab

Begge årsberetninger kan downloades på www.rigshospitalet.dk

