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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).



Forord
I 2005 har udvikling af kvaliteten i den samlede diagnostik, behandling og pleje sammen med arbejdet med patientsikkerhed
været omdrejningspunkt for en række målrettede projekt- og
udviklingsarbejder på tværs af faggrupper og organisation.
Vi indsamler løbende data for at dokumentere, kontrollere,
forbedre, udvikle og sammenligne kvaliteten af de ydelser, vi
tilbyder vores patienter – og vi måler op mod internationale
standarder og lader eksterne eksperter evaluere og rådgive os.
Vi gør det med målet for øje: ved effektiv anvendelse af ressourcerne at tilbyde den bedste dokumenterede behandling til patienter med behov for højt specialiseret behandling.

Også internt på hospitalet bidrog arbejdet med publikationen til
værdifulde faglige og organisatoriske drøftelser. Herunder en
skærpet bevidsthed om hospitalets stærke som svage sider og
dermed mulighed for nytænkning i såvel regionalt som nationalt
perspektiv.
Vi lægger ikke skjul på, at vi vedvarende er overbevist om værdien
og vigtigheden af, at højt specialiserede funktioner med tilhørende
særlige laboratoriefaciliteter og avanceret apparatur er samlet.
Det tætte, daglige samspil mellem forskere, patienter, læger og
andre faggrupper giver sammenhæng, synergi og gevinst for alle
– patienter, forskning og samfundsøkonomi.

Rigshospitalet fortsætter støt den langsigtede tendens til stigning
i antallet af udskrivninger, operationer, ambulante besøg samt
andre ydelser, kombineret med stagnation i antallet af sengedage
og deraf faldende indlæggelsestid for den enkelte patient. Samtidig kunne vi også i 2005 konstatere pæne nøgletal for personaleomsætning, sygefravær m.v. Tal, som synes at bekræfte, at medarbejderne forholder sig åbent og konstruktivt til de store faglige
og personlige udfordringer, der ligger i at arbejde med de mange
krævende opgaver, som den store aktivitet medfører for hver
enkelt medarbejder.

Nytænkning – samarbejde og uddannelse
Samtidig erkender vi som landets største hospital vores særlige
forpligtelse til at bidrage med nytænkning og forslag til samarbejdstiltag i nye sammenhænge – især på områderne uddannelse
og rekruttering af yngre læger til forskning. Med data, erkendelser
og visioner er Rigshospitalet som en del af Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S) tæt ved at afslutningen af en epoke. Et af
hovedprincipperne ved dannelsen af H:S var en samling af de højt
specialiserede funktioner på Rigshospitalet. Tiden har bevist, at
denne samling har bidraget til den klare profil, som Rigshospitalet
har i det samlede sundhedsvæsen.  

Lands- og landsdelsfunktioner
I eftersommeren 2004 besluttede Direktion og centerledelser at
tilvejebringe data og gøre status på området lands- og landsdelsfunktioner. Dels i lyset af den forestående regionsdannelse dels i
forventning om en kommende revision af Sundhedsstyrelsens
Lands- og landsdelsvejledning fra 2001. Sommeren 2005 blev
rapporten ”Rigshospitalets lands- og landsdelsfunktioner 2005”
udsendt til samarbejdspartnere landet over. Det er vores indtryk,
at oversigten er nyttig og bidrager konstruktivt til både sundhedsfaglige og politiske diskussioner omkring indholdet i og placeringen af lands- og landsdelsfunktioner i Region Hovedstaden.     

Sammen med denne årsberetning udsender Rigshospitalet traditionen tro en særskilt Videnskabelig Årsrapport – for forskningen
er vores varemærke.
Både årsberetning og årsrapport er tilgængelige på vores hjemmeside, hospitalets elektroniske døgnservice på internet. Her samler
og opdaterer Rigshospitalet løbende information til patienter og
pårørende, vejledninger til sundhedsfaglige samarbejdspartnere,
organisatoriske fakta – og mange andre nyheder fra en mangfoldig
verden. Hjemmesiden er åben for alle: patienter og pårørende,
sundhedsfaglig samarbejdspartnere, politikere, job- og/ eller
uddannelsessøgende. Velkommen på www.rigshospitalet.dk
Direktionen

København

Hospitalsdirektør Jørgen Jørgensen, Sygeplejedirektør Helen Bernt Andersen, Lægelig direktør Jannik Hilsted.
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Rigshospitalet indgår i Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S). Rigshospitalet er patienternes
hospital, et kraftcenter for sundhedsvidenskabelig forskning, medarbejdernes arbejdsplads
og en virksomhed.



København

Riget – kort sagt
På www.rigshospitalet.dk præsenterer hospitalet sin mangfoldige
virksomhed for patienter, pårørende, fagfolk og kolleger, samarbejdspartnere og kommende medarbejdere. Rigshospitalet
er et højt specialiseret hospital med lands- og landsdelsfunktion
inden for alle lægelige specialer – bortset fra hudsygdomme,
arbejdsmedicin, lungemedicin og børnepsykiatri. Hospitalet indgår i Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S). Rigshospitalet er
patienternes hospital, et kraftcenter for sundhedsvidenskabelig
forskning, medarbejdernes arbejdsplads og en virksomhed.

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

Mission, mål – og kontrakter
Direktionen varetager således ledelsen af Rigshospitalet i tæt
samarbejde med 8 centerledelser. Rigshospitalets ”Mission,
mål og værdier” er fælles rettesnor og reference. Med afsæt i
direktionens ”Handlingsplan for mission, mål og værdier 20052006” arbejdes der desuden overalt i organisationen målrettet
med at omsætte ord og værdier til konkrete handlinger til gavn
for patienterne.
Rigshospitalet har desuden siden 1998 arbejdet med kontraktstyring. Hvert center – ved centerdirektøren – indgår inden årets
udgang en skriftlig kontrakt for det nye år med direktionen for
at skabe en stringent sammenhæng mellem virksomhedens mål,
økonomi og aktiviteter. Der benyttes en fælles skabelon for teknisk indhold og i forhold til temaoverskrifter fra ”Handlingsplan
for mission, mål og værdier 2005-2006”. For kontrakterne er
redskaber, der skal være med til at synliggøre det fælles gods,
som det er formuleret i ”Mission, mål og værdier”. Da kontrakterne
samtidig er udviklingsorienterede, formulerer hvert center desuden hvilke egne strategiske temaer, der skal arbejdes med i
perioden. Det skaber balance mellem fælles opgaver og centrenes
egne, strategisk prioriterede tiltag.

Yderligere oplysninger om Rigshospitalet kan ses på vores hjemmeside
www.rigshospitalet.dk

www.rigshospitalet.dk



Flere forventninger til sygeplejersker

Dilemma og udfordring: Tid til omsorg og kontakt – og til sygepleje af høj faglig kvalitet   

I den ene patienttilfredshedsundersøgelse efter den anden kan
man se, at patienterne generelt er tilfredse med den sundhedsfaglige behandling på landets hospitaler – men også, at patienterne
efterlyser mere tid til omsorg og kontakt.
– Jeg tror, at sundhedsvæsenets største udfordring i de kommende
år er i mødet mellem patienter og sundhedspersonale – her er
bl.a sygeplejerskerne i fokus. Sygeplejens opgave er at tage udgangspunkt i patientens oplevelse af at være syg og at yde hjælp
og støtte i forhold til patientens fysiske og psykiske reaktioner på
sygdommen, forklarer Rigshospitalets sygeplejedirektør Helen
Bernt Andersen og erkender, at sygeplejersker desværre ikke
altid har tid nok til det gode møde med patienten.
– Sygeplejerskerne er nødt til at prioritere opgaverne. Hvad der
er væsentligst for behandlingen, skal gøres først. Men når netop
kontakten til sundhedspersonalet klandres i undersøgelserne om
patienternes tilfredshed, føler sygeplejerskerne sig ramt på deres
professionalisme. De har jo valgt faget, fordi de ønsker at tage
udgangspunkt i mennesket bag sygdommen, foruden de gerne
vil levere en sundhedsydelse af høj faglighed, siger Helen Bernt
Andersen.

Fra dilemma til udfordring
Det umiddelbart åbenlyse dilemma mellem nødvendig pleje og tid
til kontakt er samtidig en udfordring. For den højt specialiserede
pleje – baseret på nyeste dokumenterede viden – skal gå hånd i
hånd med den gode kontakt til patienterne. En vej at gå kan være
synlighed. Jo mere synligt det bliver for patienterne, at den pleje,
de får, er kvalificeret og veldokumenteret, jo mere føler patienterne
sig også i gode hænder. Derfor er den kliniske sygepleje – sygeplejen tæt på patienterne – valgt som en strategi i Hovedstadens
Sygehusfællesskab (H:S) og på Rigshospitalet i særdeleshed.
– For ti år siden gjorde vi sygeplejersker, hvad vi plejede at gøre. Vi
gjorde, hvad erfaringer havde vist, var en god ting. Det gav måske
nok en god kontakt til patienterne, men ikke altid den bedste sundhedsydelse. I dag gør sygeplejersker mange ting helt anderledes,
fordi det er dokumenteret, at det er mest hensigtsmæssigt fx at
få patienter hurtigt mobiliseret efter operation og at få dem til at


spise lidt, men godt, når appetitten svigter. Denne nye form for
sygepleje har vist sig at være af betydning for både behandlingen
og for patienternes livskvalitet, siger Helen Bernt Andersen.
Hun påpeger, at mange projekter, der dokumenterer betydningen
af nye former for sygepleje, er foretaget af sygeplejersker på
Rigshospitalet, der forsker og skriver artikler i faglige tidsskrifter.
Eksempler på udviklingsaktiviteter i sygeplejen i 2005 er projekter
om, hvordan intensive patienter trappes ud af respirator, om
specialsygepleje til brystkræftpatienter og om rehabiliteringens
betydning for sammenhængende patientforløb for mennesker
med kræftsygdom.

Specialiseret sygepleje
– Flere projekter er udført af sygeplejersker, der har taget en eftereller specialuddannelse indenfor et bestemt klinisk felt. Det er kendetegnende for det, at være sygeplejerske på Rigshospitalet. Den
grundlæggende sygepleje, der tager udgangspunkt i den enkelte
patients behov er ens alle steder. Forskellen på Rigshospitalet og
andre hospitaler er, at her ydes der højt specialiseret behandling
og hertil hører en højt specialiseret sygeplejeviden. Det kan dreje
sig om pleje af transplantationspatienter, traumepatienter, patienter
ramt af demens m.m., forklarer Helen Bernt Andersen.
Netop de mange efteruddannelser til specialsygeplejerske på Rigshospitalet giver samtidig sygeplejersker mulighed for at udvikle deres
fag på samme måde som læger, der uddanner sig til speciallæger. En
udvikling, der bevidst prioriterer det kliniske felt, ses også hos andre
faggrupper fx jordemødre, bioanalytikere, fysio- og ergoterapeuter.  
– Sygeplejerskernes mulighed for at udvikle deres kliniske og teoretiske færdigheder er afgørende både for patienter og for professionen. Før var sygeplejerskernes eneste muligheder for faglig udvikling  
inden for det pædagogiske og ledelsesmæssige felt. I dag kan sygeplejersker dygtiggøre sig indenfor et klinisk felt. Derfor får de også
nye og flere opgaver: sygeplejekonsultationer med patienter, undervisning af patienter på flere niveauer ligesom de også i nogle tilfælde
overtager opgaver fra lægerne. Det øger sygeplejerskernes mulighed for på én og samme tid at levere sundhedsydelser af høj kvalitet
og at få god kontakt med patienterne, slutter Helen Bernt Andersen.

Flere kræftpatienter – flere hænder

Dilemma og udfordring: Kræft er en sygdom i vækst – det er et kapløb med udviklingen

Flere får kræft. Samtidig kommer der flere nye behandlinger, og
overlevelsen stiger for stort set alle kræftsygdomme. Flere kræftsygdomme end før behandles nu med både kemo- og stråleterapi.
Samtidig er der udviklet præcise, målrettede former for stråleterapi og kemoterapi gives i nye og mere effektive kombinationer.
Desuden har den eksperimentelle kræftbehandling holdt sit indtog. Rigshospitalet var det første danske hospital, der åbnede
en afdeling for eksperimentel behandling til alvorligt kræftsyge
patienter.
Problemet er, at nye kræftbehandlinger til et stigende antal patienter kræver ekstra apparatur, ekstra sengepladser, ekstra ambulatorier og ikke mindst – ekstra hænder til behandlingen.
– Det er et kapløb med tiden at følge med udviklingen. Derfor stiger
ventelisterne. De gode nyheder er, at vi i 2005 begyndte planlægningen af Rigshospitalets største byggeprojekt i nyere tid til omkring
100 mio. kr. Den store underjordiske bygning udstyres med nye,
avancerede scannere og fire nye acceleratorer – dertil investerer
vi yderligere 100 mio. kr. til apparatur. Og så tager vi snart to nye
kræftafdelinger i brug i kraft af en helt ny bevilling fra Region Hovedstaden, siger Rigshospitalets lægelige direktør Jannik Hilsted.

Behandling i topklasse
Jannik Hilsted glæder sig over, at politikerne er opmærksomme
på behovene for at udbygge de fysiske rammer og for at indkøbe
nyt apparatur. Begge dele er nødvendigt for at kunne tilbyde et
stigende antal kræftpatienter de mange, nye behandlinger. Desværre kniber det at få personale nok. Der er mangel på kræftlæger og sygeplejersker.
– Vi gør, hvad vi kan for at løse problemerne, men det gøres ikke
nemt og hurtigt. Det tager tid at uddanne nyt personale, og
kræftsygdomme er i vækst, og der kommer hele tiden flere og
flere patienter, der skal behandles, konstaterer Jannik Hilsted.
Han tilføjer, at kapløbet om at følge med udviklingen de senere
år har været skærpet, fordi Danmark for ti år siden var bagud
på kræftområdet sammenlignet med øvrige europæiske lande.
Danmark har derfor øget indsatsen for at komme på niveau med

behandlingen i andre lande. Et af resultaterne er, at Rigshospitalets
strålebehandling i dag er i topklasse på europæisk plan. Hospitalet
har været i front med at udvikle præcise og målrettede metoder
at strålebehandle på, så kræftknuden bestråles optimalt, uden at
skade de omkringliggende organer. Og læger fra hele Europa
kommer til Rigshospitalet for at lære at udføre åndedrætstilpasset
stråleterapi.

Langsigtede løsninger
Den største udfordring er kort sagt at rekruttere og fastholde
personale til at udføre de mange nye behandlinger. Der er især
mangel på onkologiske speciallæger.
– Vi kan ikke omskole psykiatere eller praktiserende læger til
kræftlæger. Dels tager omskoling tid, dels er der også mangel
på læger i andre specialer. Og vi har svært ved at tiltrække udenlandske læger, fordi det danske sprog er vanskeligt at lære. Der
er behov for at rekruttere flere yngre læger til at specialuddanne
sig i onkologi – og det forsøger vi, men det har et ti-årigt sigte,
før vi får glæde af det, forklarer Jannik Hilsted og fortsætter:
– Det vi kan gøre her og nu er at pålægge både læger, radiografer
og sygeplejersker ekstra arbejde, hvad vi også gør – med den risiko,
at personalet brænder ud og søger andet arbejde – hvad de også
gør. Og så er vi begyndt at se på, om vi kan bruge specialuddannede
sygeplejersker og radiografer til nogle af de opgaver, som lægerne
i dag tager sig af. Men vi skal være opmærksomme på, at patienterne
forventer at blive mødt af erfarne og rutinerede læger.  
– En anden måde at afhjælpe problemet med manglende personale kan være, at kræftafdelingerne på centralsygehusene på
Sjælland i højere grad varetager nogle af de behandlinger, som
Rigshospitalet alene stod for tidligere. Eksempelvis kommer
Næstved Sygehus til at varetage stråleterapi i samarbejde med
Rigshospitalet. Jannik Hilsted forestiller sig, at der kan udbygges
tilsvarende samarbejder mellem Rigshospitalet og centralsygehusene, når det gælder kemoterapi. Ved de mere sjældne former
for kræft er det dog nødvendigt at samle ekspertisen på få kræftcentre, som Sundhedsstyrelsen anbefaler.
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Der er kun én Øjvind, men på verdensplan alligevel 100 som ham – født med en sjælden,
arvelig og uhelbredelig stofskiftesygdom. Ny behandling, hvor patienter får tilført enzymer
fremstillet ved genteknologi, kan dæmpe sygdommens udvikling og symptomer

Enzymbehandling af
sjældne stofskiftesygdomme
Det ligner en hverdag som hos andre unge familier. Mor Anna og
far Jesper begge omkring 30 år, Øjvind på 3 år – snart er der
også en lillesøster i familien. Familien har lige spist frokost, men
Øjvind er ikke træt og interesseret i en middagslur. Han cykler
glad og energisk rundt på den trehjulede med far i hælene. Det er
onsdag. Derfor foregår både frokost og cykeltur som altid i familiens
andet hjem – på Rigshospitalet i Klinik for Sjældne Handicap, en
del af Klinisk Genetisk Afdeling.

Stofskiftesygdomme fylder mest
Klinikken behandler børn, unge og voksne med en lang række arvelige sygdomme og andre sjældne handicap. Oftest er flere livsvigtige
organer ramt af sygdom, og patienternes symptomer mange og
komplicerede. Patienterne har behov for – ofte livslang – højt
specialiseret, tværfaglig behandling samlet ét og samme sted.
Den største gruppe patienter i Klinik for Sjældne Handicap lider af
en eller anden form for medfødt stofskiftesygdom – der er mulighed for ca. 400 forskellige diagnoser. Aktuelt følger klinikkens
læger patienter med 80 forskellige stofskiftesygdomme.
Øjvind lider af Hurlers syndrom. En meget sjælden, arvelig sygdom, der skyldes en genfejl på kromosom 4. I Danmark bliver
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der født ca. 1 barn om året med sygdommen. Tre danske børn
lever med Hurlers syndrom, der skyldes mangel på eller nedsat
virkning af et enzym, hvis opgave er at nedbryde dele af organismens bindevæv. Sker det ikke, hober bindevævet sig op i kroppen og aflejrer sig i hud, blodkar, sener og knogler samt i hjerne,
lever og milt. Derfor giver sygdommen symptomer fra både luftveje, hjerte og kar, lever og milt, led og knogler – dertil kommer
særlige ansigtstræk, lille vækst, forsinket udvikling og evt. synsog hørenedsættelse. De første symptomer viser sig inden barnet
fylder to år. Diagnosen stilles på særlige undersøgelser af urin og
blod.

Specialiseret, tværfaglig behandling
Siden Øjvind var ca. 6 uger gammel, er Rigshospitalet derfor det
sted, han har opholdt sig mest sammen med sine forældre – og
en hær af specialister. For hjertelæger, børnelæger, fysioterapeuter,
ortopædkirurger, kliniske diætister, lunge-, øjen- og øre-næse-halslæger har sammen med specialuddannede sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere været en central del af familiens liv.
Mange af de meget avancerede laboratorieundersøgelser foretages
på Rigshospitalet – som det eneste sted i landet.  

Anna Sørensen mor til Øjvind:
– Lige fra starten følte jeg instinktivt, at noget ikke var, som det
skulle være. Øjvind ville ikke sutte, kastede hele tiden op og havde
konstant diarré. Fem uger gammel besvimede han, mens jeg ammede ham. Det var vores held, at vi kom på Rigshospitalet, hvor
en hjertelæge i første omgang konstaterede, at Øjvind havde en
hjertefejl. Han fik medicinsk behandling – det får han stadig – og
fik det også hurtigt meget bedre. Opkastninger og diarré dukkede
imidlertid fortsat op med jævne mellemrum, og vi røg ind og ud
af hospitalet. Da Øjvind var 15 måneder fik en ny hjertelæge mistanke om Hurlers syndrom og henviste os til Klinisk Genetisk
Afdeling. Her gav overlæge Allan Meldgaard Lund – som har fulgt
os siden – diagnosen Hurlers syndrom. Senere prøver har vist, at
Øjvind har sygdommen i svær grad.  
– Øjvind er kun 3 år, men han ved, at han skal have medicin, fordi
han har dårligt hjerte, andet fortæller vi ikke. I hans verden er alle
andre børn også syge, for Rigshospitalet er hans andet hjem, og
han glæder sig altid til at skulle herind. Her kender han børn, læger,
sygeplejersker og pædagoger. Besøgene rummer traditioner og
ritualer, som når andre besøger deres familie.
Men vi har også truffet et bevidst valg, og tager selv hånd om
sygeplejen – giver fx drop, måler BT osv. Sammen med Rigets
specialister er vi jo som far og mor de ”rigtige” specialister på
Øjvind. Vi har været med i hele forløbet og kender alle hans signaler.
Selvfølgelig er det hårdt at vide, at ens barn har en uhelbredelig
sygdom, der højst sandsynlig vil forkorte hans liv, men vi har jo
aldrig prøvet andet. Og vi har aldrig været i tvivl: Øjvind er det
hele værd!             

Enzymer – formidling af processer
Lige nu er Øjvinds liv mor og far og den ugentlige behandling
på Rigshospitalet, hvor han bl.a. får tilført det kostbare enzym –
fremstillet ved genteknologi – via et permanent kateter, der er
indopereret over højre brystvorte. Enzymer findes naturligt i
tusindvis i alle kroppens celler. Deres opgave er at formidle livsvigtige, biologiske processer.

– Øjvind var det første danske barn, der fik tilbudt behandling
med enzymsubstitution for Hurlers syndrom. Han var meget dårlig:
påvirket vejrtrækning, hjerte, lever, milt og lunger, og der gik ½
år, før kroppen reagerede på behandlingen. I dag efter over 100
behandlinger trives han langt bedre, end vi havde turdet håbe, når
vi måler effekt på symptomer og sygdomsudvikling. Problemet er,
at vi ikke ved, hvor længe enzymerne er i stand til at begrænse
symptomerne. På sigt kan vi risikere, at Øjvinds centralnervesystem bliver så påvirket, at det ikke er etisk forsvarligt at fortsætte behandlingen, siger overlæge, dr. med. Allan Meldgaard
Lund, Klinik for Sjældne Handicap.

Forskning og internationalt samarbejde
– Patienter med sjældne sygdomme skal have lige så gode muligheder for behandling som patienter fra store sygdomsgrupper. I
praksis rummer det store udfordringer, siger Klinikchef Flemming
Skovby, Klinisk Genetisk Afdeling. Da der er få patienter, kan vi
rent etisk fx ikke gennemføre traditionelle lægevidenskabelige forsøg med kontrolgrupper. Derfor er det vigtigt, at al diagnostik og
behandling foregår centraliseret et og samme sted. Kun på den
måde er vi i stand til at opnå og udvikle ekspertise og erfaring.
Det sker via internationale samarbejder, hvilket stiller krav om
ressourcer til indsamling, registrering, tolkning og udveksling af
data. Internationalt samarbejde er samtidig et ”must”, når det
gælder engagement og investeringer i forskning og udvikling af
ny medicin og behandling til små patientgrupper – det er behandling med enzymsubstitution, som også anvendes ved flere andre
stofskiftesygdomme, et godt eksempel på. Biokemi og ny molekylær teknologi har sammen givet betydelige fremskridt. I 2002
indførte vi fx her i Klinisk Genetisk Afdeling udvidet biokemisk
screening for medfødte stofskiftesygdomme i samarbejde med
Statens Serum Institut og Skejby Sygehus. Det betyder både
mere effektiv forebyggelse og tidligere behandling af patienter
med sjældne stofskiftesygdomme.
Se www.rigshospitalet.dk > sygdom og behandling
> børn og unge > sjældne handicap

Professor og klinikchef Flemming Skovby (th) er uddannet i USA og har arbejdet
på Rigshospitalet i 22 år. Han har behandlet små børn med sjældne stofskiftesygdomme, der i dag er velvoksne unge mennesker i tyverne. Overlæge Allan Meldgaard
Lund er bl.a. uddannet i London på Great Ormond Street Hospital, et af Englands
største børnehospitaler, der har et specialistteam for stofskiftesygdomme.

www.rigshospitalet.dk
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Svigter leveren, er patienten i livsfare. Den ultimative behandling er en levertransplantation

Levertransplantation nr. 500 –
tilbageblik og perspektiv
Maj 2006 har Rigshospitalet foretaget i alt 556 transplantationer.
487 patienter har fået en ny lever – nogle har gennemgået flere
transplantationer. Rigshospitalet er det eneste hospital i Danmark, der udfører levetransplantation.
Maj 2006 venter 27 patienter heraf 4 børn på en ny lever. Og
ventelisterne vokser. Patienterne venter på en egnet donorlever
fra Danmark, Sverige, Norge eller Finland, som indgår i det nordiske
Scandia Transplant samarbejde. Flere dør på ventelisten, for der
er kronisk mangel på donor-organer. Og flere end før har i dag
behov for en levertransplantation. For flere patienter lever længere
med medfødte, sjældne og arvelige sygdomme fx stofskiftesygdomme. Flere får også leverbetændelse – hepatitis B og C.
Verden er blevet mindre, og patienter med mellemøstlig baggrund bidraget også til et stigende antal patienter på den danske
venteliste.  

Historien – pionéren og kirurgen
Hvert år får ca. 40 patienter en ny lever. Nogle af dem er børn –
typisk et par stykker om året, fortæller klinikchef, professor
Preben Kirkegaard, Rigshospitalet. I 1990 udførte han den første
levertransplantation i Danmark. Lige før årsskiftet 2004/05 foretog han levertransplantation nr. 500.  
– Før 1990 tillod dansk lovgivning ikke levertransplantation, og
patienter med behov for transplantation blev sendt til udlandet.
I slutningen af 80’erne fik jeg mulighed for at lære teknikken i
udlandet; hos førende transplantationskirurger i bl.a. Pittsburgh,
Cambridge og Minneapolis. Da jeg kom retur til Danmark begyndte
jeg at øve de kirurgiske færdigheder på bedøvede grise, hvilket  
blev både politisk og kontroversielt. I 1990 fik danskerne så en
endelig den lov, der tillod levertransplantation. Mange betragtede
det som hjernespind og fremtidsmusik, men kun et par måneder
efter lovens vedtagelse – d. 5. oktober 1990 – foretog jeg den
første levertransplantation på en 55-årig kvinde sammen med et
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team på 15 personer. Professor i anæstesiologi, Niels H. Secher
sikrede bedøvelsen af patienten gennem en 10 timer lang operation – transplantationen forløb tilfredsstillende og blev forsidestof
i aviserne.

Rutinen – og en række landvindinger
– I dag tager en levertransplantation typisk ca. 3 timer, når det
drejer sig om en simpel transplantation uden mange og svære
sammenvoksninger. Der er sket meget på 15 år.
I starten af 90’erne frygtede vi fx altid, at leveren skulle blive
afstødt. I dag er denne risiko minimeret, og der er faktisk ingen
patienter, der dør på den baggrund. Dødsfald efter transplantation
skyldes typisk andre komplikationer hos en i forvejen svækket og
alvorligt syg patient – typisk livstruende infektioner, blodpropper
og komplikationer i galdevejene. Den samlede overlevelse er da
også steget fra 80 % til 94 %, hvilket også vækker opmærksomhed internationalt.
– Kirurgerne har naturligvis opnået en større rutine, hvilket kun
har været muligt, fordi levertransplantationer er centraliseret på
Rigshospitalet. En dygtig kirurg skal assistere ved omkring et
halvt hundrede transplantationer, før han selv er i stand til at
udføre nogle stykker – under supervision. I 1990 var det kun mig,
der kunne udføre en levertransplantation – i dag har Rigshospitalet
yderligere fire transplantationskirurger.
Siden 1990 er der sket en række kirurgiske, medicinske og tekniske landvindinger, som samlet set mindsker risici ved en levertransplantation. Desuden er både medikamenter og teknikker i
det samlede behandlingsforløb blevet både mere effektive og
skånsomme. Det samme gælder den efterfølgende, livslange
immun-supprimerende behandling, der minimerer risikoen for, at
leveren afstødes. Behandlingen giver langt færre bivirkninger end
før, fordi patienten nu får små doser mere specifik medicin i
individuel kombination. Transplantationsteknikkerne har desuden

Klinikchef, professor Preben Kirkegaard, Kirurgisk klinik C – gastroenterologi, levertransplantation og børnekirurgi, Abdominalcentret

givet et gevaldigt løft for den samlede leverkirurgi. Det giver
behandlingsmæssig gevinst til fx patienter med kræft i leveren,
som på grund af deres tilgrundliggende sygdom ikke kan komme
på venteliste til en levertransplantation.

Etik – problemer og teknik
I 1993 udførte Preben Kirkegaard den første transplantation fra
levende donor – fra mor til barn – samtidig den første transplantation fra levende donor i Norden. Transplantationen gav anledning til megen diskussion af de etiske aspekter forbundet med at
påføre en rask person en operation. I dag opleves det naturligt,
at forældre (mor eller far) kan ønske at donere et organ til deres
barn.
– Selvfølgelig skal organdonation give anledning til diskussion af
en række etiske spørgsmål. Men det virkelige problem; årsagen
til organmangel er kronisk. Det består i, at folk ikke i tide tager
stilling, får talt med familien – og får sagt ja til at ville være donor
med en underskrift, siger Preben Kirkegaard.
– Transplantationsteknikker udvikles hele tiden, men vi udfører
ikke transplantation fra levende voksen til voksen. Det er nødvendigt at fjerne omkring 60% af donors lever, risikoen er for stor –
dertil kommer så etiske aspekter. Man skal ikke nødvendigvis
bruge alle eksisterende muligheder, herunder fortage en transplantation, bare fordi de gør det i udlandet  …omkostningerne
kan blive for store. Hvis vi havde donorlevere nok, ville det være
rimeligt at udvide indikationerne for, hvem der kan indstilles til
transplantation. Men det er ikke tilfældet – tværtimod. Derfor skal
vi være meget omhyggelige; for ingen donor-lever må i princippet

går til spilde. En overlevelse på 94 % vækker international opmærksomhed, men er resultat af en stor omhyggelighed i udvælgelsen af patienter. Dertil kommer registrering, evaluering og
samarbejde omkring data med henblik på dokumentation og
kvalitetssikring i samarbejde med skandinaviske og internationale
samarbejdspartnere.

Akut leversvigt – og fremtiden
Rigshospitalet er blandt de førende levercentre på verdensplan,
når det gælder behandling og forskning fx på området akut leversvigt – der er dødelig og kræver intensiv special-behandling. Ca.
120 patienter – i risiko for behov for en ny lever – indlægges
hvert år på Rigshospitalet med en forgiftning med typisk Paracetamol eller infektion med Hepatitis A eller B. Da leveren har en
fantastisk evne til at generere eller ”helbrede sig selv”, fokuserer
den særlige specialist-behandling på i nogle dage at understøtte
og kompensere for leverens funktion. Derudover har en eller flere
behandlinger med et leverdialyse-system ved navn MARS vist sig
midlertidigt at kunne erstatte leverens funktioner – og især at
forbedre patientens tilstand i ventetiden på en egnet donor-lever.
– På nuværende tidspunkt er det imidlertid ikke realistisk at forestille sig, at man kan lave en egentligt kunstig lever som en pendant til det kunstige hjerte Heart Mate. For leveren er et kæmpe
kompliceret kemisk rense- og produktionsanlæg, langt mere kompliceret end et hjerte, slutter Preben Kirkegaard.

www.rigshospitalet.dk
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Tidlig opsporing og diagnose er vigtig, når det gælder demenssygdomme. Samling af tværfaglig ekspertise et og samme sted sikrer effektiv diagnostik, behandling, rådgivning og støtte
i sammenhængende patientforløb. Samarbejdet mellem klinikere, patienter og forskere sikrer
hurtig formidling og implementering af nyeste dokumenterede forskning  

Demenssygdomme i fokus
I 2005 fejrede 18 kliniske medarbejdere fra forskellige fagområder
sammen med 14 forskere H:S Hukommelsesklinikkens 10 års
jubilæum. Klinikken har gennem alle årene været ledet af professor,
overlæge Gunhild Waldemar.
Siden starten i 1995 er der sket en mindre revolution inden for
såvel udredning, diagnostik, medicinsk behandling og støtte, rådgivning og opfølgning – formidling og forskning. Samtidig har H:S
Hukommelsesklinikkens arbejde via oplysning, uddannelse og
formidling til såvel lægfolk som fagfolk bidraget til en markant
ændring i samfundets syn på demenssygdomme. Det har også
muliggjort tilbud om sammenhængende patientforløb med flere
forskellige demens-eksperter i H:S Hukommelsesklinikken: Neurologer, psykiatere, neuropsykologer, sygeplejersker, sekretærer og
socialrådgivere. Samtidig er der skabt grundlag for en sammenhængende indsats landet over gennem et udbygget og styrket
samarbejde på tværs af faggrupper i sundhedsvæsnets sektorer.
Hukommelsesklinikkens årlige landsdækkende konference ”Demensdagene” samler derfor ca. 1.000 deltagere fra hele landet.
Demens er betegnelsen for en række symptomer, der svækker
hjernens intellektuelle funktioner. Årsagen er sygdomme eller

14

skade i hjernen. Det vigtigste symptom på demens er problemer
med hukommelsen. Andre symptomer er bl.a. nedsat koncentration,
problemer med sproget, manglende orienteringsevne m.m.
80.000 danskere lever med demens. 20.000 nye tilfælde kommer
årligt til. Antallet af danskere med demens forventes at vokse
på grund af stigende levealder. Den mest almindelige årsag til
demens er Alzheimers sygdom – 60 % af alle demente har denne
sygdom. 20 % lider af demens som følge af blodpropper og blødninger i hjernen. Blandt de mere end 200 andre årsager til demens
– eller demenslignende tilstande – er bl.a. alkoholmisbrug, infektion,
stofskiftesygdomme og slag mod hovedet. Demenssygdommens
forløb afhænger af, hvilken sygdom der er årsag til tilstanden. Mulighederne for behandling er derfor forskellige.

Hukommelse for dengang og nu
– I 1980’erne betragtede mange demens som et altovervejende
socialt betinget problem, og sygdommen var lavstatus i sundhedsvæsenet. Det var vanskeligt for en praktiserende læge at
vide, hvor han skulle henvende sig for at få hjælp til såvel patient
som familie. Der manglede et tværfagligt, struktureret og organiseret tilbud. Samtidig var der et stort behov for sundhedsfaglig

information, oplysning til befolkningen og en samlet koordineret
indsats, hvor den enkelte patient og dennes familie er i centrum,
fortæller professor Gunhild Waldemar.
– Det ”at få en diagnose” – omsider at få en forklaring på symptomer og problemer betyder utroligt meget for mange patienter
og pårørende. Men i starten var det svært, for vi havde ikke de
samme tilbud og muligheder som i dag. Men vi kunne afhjælpe
både fysiske, psykiske og praktiske problemer og tilbyde rådgivning og støtte, og begyndte også at tilbyde en bred vifte af kurser til patienter og pårørende. Det store gennembrud kom i
1996. Her fik vi mulighed for at tilbyde nogle patienter med Alzheimers sygdom en medicinsk behandling, der virker på hjernens
signalstoffer. Behandlingen er ikke helbredende, men kan stabilisere symptomerne, ligesom tab af funktionsevne mindskes over
en længere periode.  

De vanskelige – de sjældne og arvelige
I dag er omkring 1.000 patienter tilknyttet H:S Hukommelsesklinikken. I 2005 fik klinikken henvist ca. 700 nye patienter, der
som udgangspunkt får tilbudt en test af hukommelsen, blodprøver og en CT- eller MR-skanning af hjernen. Cirka 50% af de nyhenviste patienter får diagnosticeret en demenssygdom og bliver
tilbudt behandling og ambulant opfølgning i klinikken. Ca. 25% af
de nyhenviste patienter bliver tilbudt opfølgning på mistanke om
begyndende demens. De sidste 25% afsluttes fra klinikken, fordi
der ikke er mistanke om sygdom – eller fordi, patienterne har en
sygdom, der kan behandles bedre i andet regi.
– Vi får et stigende antal patienter henvist, som har brug for højt
specialiseret diagnostik, behandling og rådgivning. Det drejer sig
om patienter fra hele landet, hvor det er vanskeligt at stille en
diagnose – eller, hvor der er behov for en ”second opinion”. Og
så er der de sjældne og arvelige demenssygdomme. Her kan det
fx dreje sig om at undersøge flere familiemedlemmer på mistanke om arvelig demenssygdom – i givet fald afklare, hvilken demenssygdom, der er tale om. I visse tilfælde er det også muligt

ved en genetisk test at afsløre anlæg for en sjælden og arvelig
demenssygdom. En viden, der kan få stor betydning for raske
mennesker fra de sådanne familier siger Gunhild Waldemar.   

Forskningen giver nye muligheder
Forskningsmæssigt sker der store fremskridt i disse år. I 2005
afsluttedes fx inklusionen til en stor dansk undersøgelse (DAISY),
ledet af H:S Hukommelsesklinikken i samarbejde med Socialministeriet – og med en lang række øvrige samarbejdspartnere.
– DAISY, som har inddraget 330 demente og deres pårørende,
har til formål at undersøge mulighederne for forbedring af den
tidlige sociale indsats til nydiagnosticerede demente. Resultaterne
af undersøgelsen får stor betydning for den fremtidige tilrettelæggelse af rådgivning og behandling af nydiagnosticerede demente
og deres pårørende – både nationalt og internationalt, siger Gunhild
Waldemar.
– Den geografiske nærhed og tilknytning til Rigshospitalets øvrige
afdelinger, herunder især Klinisk Fysiologisk afdeling, Neurobiologisk Forskningsenhed og Molekylærgenetisk Laboratorium giver
desuden en unik mulighed for at benytte avancerede billedteknikker og genetiske analyser i den højt specialiserede kliniske funktion og i forskningen. I løbet af 2006 forventer vi at kunne tilbyde
både hurtigere og mere præcise diagnoser af demenssygdomme
ved hjælp af særlige PET-skanninger. Og så er vi optimistiske,
når det drejer sig om nye, medicinske behandlinger – og en
vaccine mod Alzheimers sygdom, som i flere varianter afprøves
på verdensplan. I 2006 starter vi de første danske forsøg med
inddragelse af 20 patienter, som får tilbudt Alzheimers vaccine.
I 2005 fik H:S Hukommelsesklinikken en stor ekstern bevilling fra
VELUX Fonden til at undersøge betydning af tab af hjernevæv og
neurale forbindelser hos ældre mennesker med risiko for demens. – I tilknytning til denne forskning skal vi etablere en MRdatabank for demens, og vi forventer, at databasen vil bidrage
til identifikation af nye, tidlige billeddiagnostiske markører for
demenssygdomme.

Professor Gunhild Waldemar, H:S Hukommelsesklinikken, Neurologisk klinik.
I perioden 2001-2006 var Professor Gunhild Waldemar Danmarks første og eneste
forskningsprofessor i demens. Februar 2006 blev Gunhild Waldemar udnævnt til et
permanent professorat i neurologi, fortsat med ansvar for demensområdet.
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Leder af Center for Klinisk Uddannelse Charlotte Ringsted er speciallæge i anæstesiologi,
ph.d., Master of Health Professions Education og postgraduat klinisk lektor.

Poul Rasmussen

Læger træner med simulatorer
Livet er ikke for begyndere, uddannelse er en livslang proces. En
lang række forskellige færdigheder skal læres. I sundhedsvæsenet
fx kliniske færdigheder – den håndværksmæssige kunnen, som
læger skal mestre i forbindelse med samtaler, undersøgelser og
behandlinger af patienter. Det gælder den unge medicinstuderende
og den færdiguddannede læge. Og det gælder overlægen med
ansvar for uddannelse af yngre læger. For kliniske færdigheder
skal trænes, udvikles og vedligeholdes. Øvelse gør mester.

Hvordan lærer læger bedst
Center for Klinisk Uddannelse (CEKU) er en forsknings- udviklingsog ressourceenhed tilknyttet Københavns Universitet og Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S), der som de første i Danmark
har samlet uddannelsen af præ- og postgraduate læger i et Center
for Klinisk uddannelse.
Spørgsmålet er, hvordan læger lærer – og hvordan og på hvilke
måder, de hurtigst og bedst lærer det, de skal kunne. Det handler
om færdighedstræning, om kommunikation, om udvikling af nye,
pædagogiske læringsmetoder – og om forskning i samme. Det
fortæller centerleder Charlotte Ringsted, CEKU og fortsætter:
– Og så handler det om effektiv ressourcestyring. Om at opnå
størst mulig dokumenteret effekt for indlæring af færdigheder –
herunder videnskabelig dokumentation for, hvilke medicinsk
pædagogiske undervisningsmetoder, der giver størst gevinst.  
CEKU er en fusion mellem H:S Postgraduate Medicinske Institut
(HSPMI) på Bispebjerg Hospital – som Charlotte Ringsted gennem
8 år var leder af – og Laboratorium for Kliniske Færdigheder på
Rigshospitalet. CEKU blev officielt indviet sommeren 2005 og har
til huse i Teilumbygningen på Rigshospitalet.
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Krav til kvalitet og sikkerhed
– Patienter, politikere og andre borgere forventer høj, dokumenteret
kvalitet i de sundhedsfaglige behandlinger i det offentlige sundhedsvæsen. Og de forventer klar kommunikation og information
fra lægen om sygdom, prognose, behandlingstilbud og evt. bivirkninger og risici. Det viser flere patienttilfredshedsundersøgelser
med al tydelighed, konstaterer Charlotte Ringsted:
– Vi er blevet forbrugere – også af sundhedsydelser. Vi vil have
sikkerhed for, at vi får den bedste behandling. Og vi vil have sikkerhed for, at der ikke sker fejl. De forventninger er vi nødt til at
arbejde aktivt med i sundhedsvæsenet, hvilket vi også gør ved fx
at fokusere på dokumentation for kvalitet i behandlingen og på
øget patientsikkerhed. Samme elementer skal naturligvis integreres i både uddannelsen og efteruddannelsen af læger og andet
sundhedsfagligt personale.
Alle læger skal kunne anvende en række instrumenter fx et stetoskop. Men der er stor forskel på kravene til den håndværksmæssige kunnen inden for de forskellige specialer. Samtidig er der
visse lighedspunkter mellem, hvordan læger – præ- som postgraduat og på forskellige trin i deres uddannelse – opnår de nødvendige kliniske færdigheder. CEKU forsker i både ligheder og forskelle
for at kunne udvikle nye metoder i undervisningen samt modeller
for, hvordan man efter endt uddannelsesforløb vurderer lægers
kliniske kompetencer.
– Samlingen af den præ- og postgraduate lægeuddannelse giver
sammenhæng og synergi mellem de to uddannelsesforløb og mulighed for mere optimalt at koordinere og kvalitetssikre undervisningen. Samtidig kan vi løbende justere de to uddannelsesforløb,
fordi samlingen i CEKU giver os nogle pædagogiske ”håndtag”,
som vi kan justere på. Det giver overblik og mulighed for at være
i konstant pædagogisk og teknologisk udvikling, siger Charlotte
Ringsted.

Center for Klinisk Uddannelse danner ny medicinsk pædagogisk ramme om kommende
og nuværende lægers træning i kliniske færdigheder, kommunikation og samarbejde.
Samtidig forsker Center for Klinisk Uddannelse i, hvordan læger bedst og mest effektivt lærer      

Virtual reality og kommunikation
Apropos teknologi. For simulationsbaseret undervisning via computer og hands-on træning fx genoplivning på menneskestore
dukker med indbyggede computerprogrammer er blandt CEKU’s
særlige kompetenceområder.
– Udviklingen inden for simulations-teknologi og virtual reality gør
det på flere områder muligt at oplære læger og andet sundhedspersonale til et vist niveau, før de bruger deres færdigheder på  
patienter. Det mindsker risikoen for fejl og øger patientsikkerheden
i klinikken. Samtidig er der dokumentation for, at oplæring på
virtual reality simulator giver både bedre og hurtigere indlæring
sammenlignet med traditionel klinisk oplæring på patienter, siger
Charlotte Ringsted.
– Traditionel oplæring er ofte for sparsom og sporadisk. Derfor
kan det tage lang tid, før en læge opnår de nødvendige og tilstrækkelige kliniske færdigheder på et område. Samtidig er simulatoren en meget tålmodig underviser. Alt efter behov kan lægen
træne de samme procedurer igen og igen. Derudover giver simulatorer den fordel, at man også kan træne meget sjældne og
vanskelige situationer.
Også kommunikation indgår som en del af den kliniske færdighedstræning i CEKU. Alle medicinstuderende på Københavns Universitet gennemgår således denne træning i flere omgange. Det
foregår bl.a. via realistiske lægekonsultationer med ”patienter”,
der ofte er professionelle skuespillere, der har indstuderet forskellige patient-profiler med forskellige sygdomme og symptomer.

Den medicinstuderende øver sig fx i at fortælle en patient, at han
lider af en uhelbredelig sygdom. Kommunikationstræningen optages
på video og evalueres sammen med bl.a. underviser og medstuderende. For patienter stiller også krav om, at læger kan kommunikere klart, fyldestgørende – og med empati.   

Regionssamarbejdet er i gang
Avanceret teknologisk simulationsudstyr til klinisk færdighedstræning er dyrt – det er typisk nødvendigt at ansøge om ekstern
støtte. Gør man regnestykket op er det imidlertid en rigtig god
investering, mener Charlotte Ringsted.  
– Sundhedsvæsenet får meget for pengene i form af hurtigere og
bedre uddannede læger med de nødvendige kliniske færdigheder
og kompetencer – og dokumentation for samme. Det øger effektivitet og kvalitet i sundhedsvæsenet. Aktuelt søger CEKU finansiering til to forskningsbaserede projekter med to nye simulatorer, der skal sikre oplæring i henholdsvis luftvejsendoskopi og
ved særlige undersøgelser og behandlinger af hjerte-kar sygdomme.
Alle vil gerne have gode og dygtige læger, derfor satser vi på
yderligere udbygning af det eksisterende samarbejde med tilsvarende funktioner i Region Hovedstaden – og også gerne med det
øvrige Sjælland og de øvrige regioner, siger lederen af Danmarks
første center for klinisk uddannelse af præ- og postgraduate læger.

www.rigshospitalet.dk
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Fokus på Rigshospitalets otte centre

Abdominalcentret
Behandler sygdomme i nyrer, urinveje, lever, mave-tarm
og i blodkarrene, samt sygdomme i de organer, der
producerer hormoner.
Antal ansatte: 1.113

Diagnostisk Center

Centerdirektør Jes Schmidt og centerchefsygeplejerske Bente Hansen.
E-mail til centerledelsen abd@rh.hosp.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: 896

Finsencentret

Centerdirektør Mogens Sandbjerg Hansen og centerchefbioanalytiker Karin Nørgaard.
E-mail til centerledelsen dia@rh.hosp.dk

Behandler kræft- og blodsygdomme samt medicinske
sygdomme, så som gigt, allergi og infektion.
Antal ansatte: 781

Hjertecentret

Centerdirektør Kurt Stig Jensen og centerchefsygeplejerske Jeanette Bech.
E-mail til centerledelsen fin@rh.hosp.dk

Behandler sygdomme i hjerte og lunger. Center for
gravide med hjertesygdom og Flyvemedicinsk Klinik
er associerede til Hjertecentret.
Antal ansatte: 758

Centerdirektør Henrik Eriksen og centerchefsygeplejerske Marianne Tewes.
E-mail til centerledelsen hje@rh.hosp.dk
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Du er altid velkommen til at e-maile Rigshospitalet for yderligere og uddybende
information. Flere klinikker, afdelinger og enheder udgiver således fx også egne,
specifikke årsrapporter. Du finder en samlet liste over mailadresser til alle Rigshospitalets centre og klinikker på www.rigshospitalet.

På www.rigshospitalet.dk præsenteres hospitalets samlede organisation med tilhørende faglige profiler for de enkelte klinikker.
Herudover rummer hjemmesiden et væld af aktuelle og praktiske informationer – såvel til patienter, pårørende, fagfolk og øvrige
samarbejdspartnere. Vi ved, vi gør det godt. Vi ved også, at vi altid kan blive bedre – fx i mødet og dialogen med patienter,
pårørende og hospitalets mange samarbejdspartnere.

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: 970

Juliane Marie Centret

Centerdirektør Tom Pedersen og centerchefsygeplejerske Ester Lind.
E-mail til centerledelsen hoc@rh.hosp.dk

Behandler sygdomme hos børn og kvinder. Desuden
graviditet, fødsel og barnløshed. Rådgiver og behandler
i forbindelse med arvelige og medfødte sygdomme.
Antal ansatte: 978

Neurocentret

Centerdirektør Bent Ottesen og centerchefsygeplejerske Sanne Wilsdahl.
E-mail til centerledelsen jmc@rh.hosp.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: 924

Servicecentret

Centerdirektør Karsten Junker og centerchefsygeplejerske Vibeke Freilev.
E-mail til centerledelsen neu@rh.hosp.dk

Et tværgående center, der rummer hospitalets ikkekliniske funktioner – dvs. opgaver, som ikke omfatter
patientpleje eller lægebehandling.
Antal ansatte: 452

Centerdirektør John Bendix. E-mail til centerledelsen sec@rh.hosp.dk
www.rigshospitalet.dk
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Re-akkreditering og kvalitetsudvikling

Rigshospitalets mission er, at være Danmarks førende hospital for patienter med behov for
højt specialiseret behandling. Værdier som kvalitet og professionalisme, engagement og
ansvarlighed er vigtige pejlemærker for medarbejdere og ledere i løsningen af denne opgave

En akkreditering opnås ikke én gang for alle, men skal med jævne
mellemrum fornyes – akkreditering ved Joint Commission International (JCI) gælder således for 3 år ad gangen. I foråret 2005
skulle det vise sig, om Rigshospitalet – og hospitalerne i det øvrige
Hovedstadens Sygehusfællesskab – efter akkrediteringen i 2002
også havde formået at skabe grundlag for en løbende kvalitetsudvikling, som gør en fornyet akkreditering – re-akkreditering –
under skærpede krav mulig.
Svaret viste sig heldigvis at være ”ja!”. Ikke alene blev Rigshospitalet atter tildelt akkreditering efter JCI´s 368 standarder, men
resultatet blev vurderet endnu bedre end ved første akkreditering.
Af standardernes 1.032 målepunkter var der bemærkninger til
3% af punkterne – i sig selv en præstation, set i lyset af akkreditorernes besøg i henved 50 forskellige klinikker og afsnit. Surveyteamets tætpakkede program strakte sig over fem dage, hvor
hele hospitalet bidrog til at surveyorne fik detaljeret indblik i et
stort hospital med en meget kompleks sammensætning af patienter
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og et stort repertoire af højtspecialiserede undersøgelses-, behandlings- og plejeopgaver. En selv i internationale sammenhænge
stor mundfuld. Surveyteamet komplimenterede da også Rigshospitalet for et stort fagligt engagement, flotte resultater og en høj
faglig standard.

Velfungerende organisation
Umiddelbart efter den veloverståede akkreditering tog Rigshospitalet fat på opfølgningen efter akkrediteringen, og det fortsatte
arbejde med udvikling, revidering og implementering af politikker,
vejledninger og instrukser.
Rigshospitalets kvalitetsorganisation blev i 2005 evalueret mhp.
en eventuel reorganisering. Kvalitetsrådet fandt ikke grund til ændringer, og arbejdet med kontinuerligt at forbedre kvaliteten af
hospitalets ydelser fortsætter inden for de eksisterende rammer.
Rigshospitalets kvalitetsorganisation består af et besluttende
Kvalitetsråd med deltagelse af direktion, centerledelser, udviklings-

I maj 2005 modtog Rigshospitalet bevis på
re-akkrediteringen, som gælder frem til 2008.
Læs mere i Rigshospitalets Kvalitetsplan
2006 – 2008 – find den på www.rigshospitalet.dk
under ”Om hospitalet”.

og kvalitetschef. Desuden et rådgivende Kvalitetsudvalg bestående
af centrenes kvalitetskoordinatorer og andre udvalgte nøglemedarbejdere med viden og indsigt i kvalitetsarbejdet generelt og lokalt.

Kvalitetsplan 2006 – 2008
I 2005 blev Rigshospitalets Kvalitetsplan revideret, og fremstår
nu bl.a. med en samlet, systematisk oversigt over de fælles
områder, der kontinuerligt overvåges på tværs af hospitalet og
regelmæssigt rapporteres til Kvalitetsrådet. Kvalitetsplanen omfatter såvel fælles H:S-områder og Rigshospitalets egne indsatsområder, som områder afledt af akkrediteringen. Kvalitetsplanen
tager afsæt i H:S Kvalitetspolitik og Mål for H:S, og er styret af
Rigshospitalets Mission, mål og værdier. Derudover kan centre
og klinikker udpege egne indsatsområder, som ikke fremgår af
den fælles kvalitetsplan.
Indsatsområderne er i planen beskrevet efter Sundhedsstyrelsens
model for Kvalitetsudvikling, hvilket betyder, at den rummer alle
elementer i kvalitetsudviklingsmodellen, fra kvalitetsmål, indikatorer
og resultater til status. Det gælder bl.a. områder som medicinering, ernæring og hygiejne – samt f.eks. arbejdsulykker, patientsikkerhed, samtykke og patienttilfredshed.

Monitoreringsplanens elementer består af:
•
•
•
•
•
•
•
•

Den skematiske monitoreringsplan giver et godt samlet overblik
over hvilke data, der indberettes af hvilke instanser, og hvornår
data og analyse behandles i kvalitetsorganisationen. Kvalitetsplanen
fungerer således også som et aktivt dokument, der følger og
dokumenterer data og udvikling over tid. Hensigten med skemaet
er, at holde samtlige informationer inklusive data samlet for de
enkelte indsatsområder i én plan.
Ved fremlæggelse af data anvendes et dokumentationsværktøj,
der tilgodeser dokumentation af data, analyse af data samt evt.
forslag til optimering og lign. Som noget nyt lægger monitoreringsplanen op til, at udvalgte kliniske data rapporteres fra
KliniskMåleSystem (KMS).

Kvalitetsberetning optimeret
Kvalitetsplan 2006 – 2008 er opbygget, så den også er velegnet
som oplæg og model for den årlige afrapportering, som danner
grundlag for eventuelt at justere kvalitetsplanen.
Som noget nyt indeholder Kvalitetsberetning 2005 desuden en
mere detaljeret beskrivelse af lokale kvalitetsudviklingsprojekter i
hospitalets centre. Såvel på centerniveau som i de enkelte klinikker
bliver der taget en lang række af initiativer med sigte på at kvalitetsudvikle fokusområder – tiltag, der efterfølgende gerne må
inspirere kolleger og ledelser i andre enheder.

Emne
Kvalitetsmål
Indikatorer
Kvalitetsovervågning
Handleplan / aktiviteter
Trackrecord på dataudviklingen over tid
JCI-standarder, der dækker emnet
Status

www.rigshospitalet.dk
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Udvikling og uddannelse på tværs

Uddannelsesafdelingen varetager generelle og specifikke kurser
på tværs af Rigshospitalet. Desuden er en række special- og
efteruddannelser samlet i afdelingen, bl.a. inden for områderne
anæstesi-, operations- og intensivsygepleje. Herudover udbydes
der specialerettede uddannelsesforløb for forskellige centre
inden for sygepleje til patienter med kræft og børnesygepleje.
Kursisterne kommer såvel fra Rigshospitalet som fra hovedstadsområdet, Sjælland og enkelte fra Vestdanmark.

Lederudvikling og -uddannelse
Efter syv uddannelsesforløb af 18 måneders varighed blev Rigshospitalets Lederuddannelse evalueret af et eksternt konsulentfirma i samarbejde med Udviklingsafdelingen. Både deltagere,
undervisere, vejledere og dele af ledelsessystemet, samt ledernes egne medarbejdere deltog i evalueringen, der bl.a. viser, at
kompetencer som selvindsigt, evnen til refleksion, projektstyring,
tværfaglig forståelse og evnen til at kommunikere udgør et væsentligt udbytte i uddannelsen. Foruden at ledernes egne medarbejdere vurderer, at samarbejdet på tværs af faggrupper og
klinikker er forbedret under uddannelsesforløbet, hvor holdene er
sammensat på tværs af fag og organisation. Evalueringen viser
stor tilfredshed med de obligatoriske, individuelle udviklingsprojekter, hvor deltageren løser en konkret ledelsesopgave i egen
klinik, og derved bidrager til udvikling af organisationen.
Rigshospitalets Lederuddannelse henvender sig til overlæger
og afdelingslæger, -sygeplejersker, -radiografer m.fl., mens H:S
Lederprogram er målrettet ledere på klinikchefniveau.
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Lægesekretær i en forandringstid
Forandringsprocesser – inklusive den kliniske arbejdsplads med
fremtidens elektroniske funktionaliteter – betyder nye arbejdsgange
og behov for udvikling af nye arbejdsfunktioner for alle faggrupper
– ikke mindst blandt lægesekretærer. I 2005 deltog Rigshospitalets
Udviklingsafdeling i konceptudviklingen af et 3-dages kursus for
lægesekretærer på tværs i H:S, som blev skudt i gang med en
stor temadag for ledende lægesekretærer mod slutningen af
året. Kurset tager sigte på at give redskaber og skabe debat om,
hvordan lægesekretærgruppens samlede kompetencer på nye
måder kan sættes i spil i organisationen.
Sekretærprisen 2005, som uddeles på sekretærernes årlige
symposium, gik i år til ledende lægesekretær Irene Fjeldsted
Thomsen, Radiologisk Klinik. Prismodtageren skal bl.a. være
kompetent og på forkant med den faglige udvikling, samt have
taget enestående initiativer inden for sekretærgerningen med
speciel fokus på udvikling og nytænkning af sekretærfaget.

Ny hjemmeside
I slutningen af 2005 lancerede Kommunikationsenheden i Udviklingsafdelingen en ny hjemmeside med forbedret design, struktur
og navigation. Formålet er bl.a. at give større brugervenlighed,
samt klarere fokus på patienter og pårørende som primær målgruppe. Rigshospitalet har i denne opgave fået rollen som
”væksthus” for det øvrige H:S. Som en naturlig og integreret
del af den nye hjemmeside giver rammen nu bl.a. mulighed for
individuel indstilling af skriftstørrelse og for at få hjemmesiden
læst op.
Samtidig blev det årlige møde mellem Rigshospitalets direktion
og ledelser og de patientforeninger hospitalet samarbejder med
afsæt for, at der nu er nedsat et brugerpanel, som fremover indgår i udviklingen af indhold og funktioner på hjemmesiden.

Medarbejdere og ledere

Rigshospitalet har i 2005 haft en stabil personalesituation, hvor
væksten samlet set har været på 145 medarbejdere – se figur 1.
Væksten skyldes primært ansættelser i IT-afdelingen i kølvandet
på H:S’ og Rigshospitalets IT-strategier. Desuden blev Center for
Klinisk Uddannelse (CEKU) i 2005 forankret i administrationen.
Statistisk set er personaleomsætningen på trods af årets udsving
stabil – se figur 2. Den samlede udskiftning blandt medarbejderne
blev i 2005 registreret til 15,6%, mod 13,0% året før og 13,7%
i 2003. Tilbage i 2002 lå personaleomsætningen på 16,9%.
Omfanget af overarbejde varierer mellem centre og specialer,
men er samlet set på niveau med år 2004 – se figur 4.

Personalepolitik – før regionen
Rigshospitalet arbejder bredt med det personalepolitiske område.
Det betyder, at der både arbejdes udviklingsorienteret, med løsning af konkrete problemstillinger og med generelle vejledninger
til ledere og medarbejdere.
Den overordnede personalepolitik blev opdateret i 2005, og er
så fleksibel, at den fortsat giver et godt grundlag for centrenes
lokale arbejde med at implementere egne konkrete, personalepolitiske løsninger.
År 2005 har derudover stået i regionens tegn. Personaleafdelingen
har med samarbejdsparterne både i H:S og i den kommende
Region Hovedstaden bidraget i de forskellige drøftelser, der som
led i forberedelserne har fokus på både de personalepolitiske og
de juridiske aspekter for personalet ved en så stor fusion.  

varetage deres særlige ansvar over for læger under videreuddannelse.
Uddannelsesansvarlige overlæger er både faglige ledere og kliniske vejledere, og har en lang række opgaver i forbindelse med
udvikling, planlægning og afvikling af klinikkernes uddannelsesopgaver. Den uddannelsesansvarlige overlæge skal også kunne
analysere og håndtere vanskelige uddannelsesforløb. Personaleafdelingen underviser i regler og rammer i den lægelige videreuddannelse samt i håndtering af vanskelige uddannelsesforløb.

Fokuserede ophold
Som noget nyt skal Rigshospitalet stå for en lang række ”fokuserede ophold” som led i den nye speciallægeuddannelse. Et fokuseret ophold er et korterevarende ophold – typisk 1-2 uger – i en
anden afdeling inden for eller uden for eget speciale. Formålet
med opholdet er, at lægen opnår en række nøje beskrevne
kompetencer inden for specialet, som ikke kan erhverves i den
stamafdeling lægen ellers er knyttet til.
Når den nye speciallægeuddannelse er fuldt implementeret, kan
Rigshospitalet forvente at skulle varetage fokuserede ophold svarende til ca. 5 årsværk. Rigshospitalets Videreuddannelsesudvalg
for læger har udarbejdet en vejledning om fokuserede ophold,
mhp. at skabe en ramme for de fokuserede ophold, som en
hjælp til primært de uddannelsesansvarlige overlæger, der skal
planlægge og afvikle opholdene.

Medarbejdernes sikkerhed
Overlæger med uddannelsesansvar
Personaleafdelingen har deltaget i udviklingen af kurset ”Perspektiver i ledelse og administration for uddannelsesansvarlige overlæger i H:S”, som afholdes af Center for Klinisk Uddannelse (CEKU)
på Rigshospitalet. Formålet med kurset er, at give uddannelsesansvarlige overlæger de nødvendige forudsætninger for at kunne

Medarbejdernes tryghed og trivsel udfordres undertiden i mødet
med patienter, pårørende og besøgende. Personaleafdelingen
har i årets løb sammen med ledere og medarbejdere fra forskellige
centre arbejdet med retningslinier og procedurer i forbindelse
med vold og trusler i patientkontakten. Det har konkret udmøntet
sig i en politik og en instruks på området.

Figurhenvisninger se side 25
www.rigshospitalet.dk
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Politikken definerer, hvad Rigshospitalet forstår ved vold og trusler, ligesom den tilkendegiver, hvilke rettigheder og pligter, der
gælder i mødet mellem patient og sundhedsperson. Retningslinierne skal bl.a. sikre, at de medarbejdere, der måtte blive udsat
for vold eller trusler, får den fornødne hjælp og mulighed for at
bearbejde episoden. Derfor er der procedurer for, hvordan den
berørte medarbejder, kollegerne og lederen skal agere i en situation med vold eller trusler fra patienter, pårørende eller besøgende.  
I 2005 blev der desuden lanceret et obligatorisk kursus i konflikthåndtering for alle portører med kontakt til patienter og pårørende.
Personaleafdelingen underviser sammen med Arbejdsmiljø- og
Sikkerhedsfunktionen i dele af kurset, bl.a. i forskellige juridiske
problemstillinger.   

Ledelsesværktøjer
Personaleafdelingen udvikler løbende forskellige værktøjer til
såvel ledere som medarbejdere. I årets løb er der arbejdet med
en ”Håndbog til ledere i håndtering af den vanskelige samtale”.
Håndbogen kommer med gode råd til, hvordan den vanskelige
samtale kan gribes an, samt hvilke politikker, procedurer og retningslinier, der gælder på Rigshospitalet i forbindelse med disciplinære sanktioner eller afskedigelse af personale.
I 2005 blev det elektroniske, personaleadministrative system
startet op i alle centre, hvor det på sigt afløser den fysiske personalesag. Systemets forskellige moduler implementeres dog i flere
faser over en længere periode. Systemet er tænkt som et ledelsesværktøj, hvor ledere på en nem og brugervenlig måde kan få
overblik over medarbejdernes lønmæssige forhold, ferie, sygeperioder m.v., samt i akkrediteringsøjemed kunne dokumentere prøvetids- og medarbejderudviklingssamtaler, kvalifikationsevaluering
mv. direkte i systemet.
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I 2005 udarbejdede Personaleafdelingen som opfølgning på
overenskomster og lovgivningsmæssige tiltag, retningslinier
for dokumentation for opholds- og arbejdstilladelse, indhentelse
af børneattester og forberedte opstart af helbredskontrol til medarbejdere, der udfører natarbejde inden for nærmere fastsatte
kriterier.

Rygepolitik revideret
Rigshospitalet har siden 1999 gradvist udvidet de røgfrie områder til at omfatte hele hospitalet med undtagelse af nogle få afsnit.
I 2005 blev politikken, retningslinierne og tidsplanen for at nå et
røgfrit miljø revideret, så Rigshospitalet fra 1. januar 2006 er helt
røgfrit indendørs for såvel patienter, pårørende og medarbejdere.
Fra 1. januar 2007 må medarbejderne ikke ryge på matriklen, og
ét år senere gælder dette alle.
I overgangsperioden tilbydes medarbejderne i begrænset omfang
rygestopkurser via Uddannelsesafdelingen, og henvises i øvrigt
til eksterne rådgivningsenheder. Alle rygende patienter skal systematisk tilbydes rådgivning mhp. at blive motiveret til rygestop.
Uddannelsesafdelingen udbyder kurser for medarbejderne i ”den
motiverende samtale”.
Rigshospitalet tilbyder efter fagligt skøn akut indlagte patienter
nikotin-erstatning i en kort periode, men kan ikke tilbyde indlagte
patienter og egne medarbejdere nikotin-substitution (kan dog
købes i kiosken).

Figur 1

Rigshospitalets fuldtidsstillinger 2003 – 2005
Antal

2003

2004

2005

Sengebærende centre

5.318,0

5.455,1

5.522,3

Abdominalcentret

1.056,6

1.108,2

1.112,8

Finsencentret

754,5

757,6

780,8

Hjertecentret

766,0

787,0

757,7

HovedOrtoCentret

965,4

968,0

969,8

Juliane Marie Centret

915,0

938,3

977,6

Neurocentret

860,4

896,1

923,7

Tværgående centre og administrationen

1.640,8

1.671,7

1.751,7

Diagnostisk Center

884,9

881,5

895,8

Servicecentret

422,9

431,8

452,0

Administration inkl. elevpuljer og kliniske assistenter m.v.

333,1

358,4

403,9

6.958,8

7.126,9

7.272,0

I alt

Det samlede personaleforbrug i fuldtidsstillinger er opgjort som bruttoårsværk ekskl. ferierammen samt eksterne vikarer og jobtræning m.v.

Figur 2

Personaleomsætning 2003 – 2005
20%
15%
10%

2003
2004
2005

5%
0%
Læger

Pleje

Øvrigt sundhedsf.

Kontor/adm.

Service/teknisk

Personaleomsætningen udgør den andel af personalet, som i løbet af et år skifter til ansættelse uden for Rigshospitalet.

Figur 3

Figur 4

Ekstern vikarforbrug fordelt på hovedgrupper

Overarbejde fordelt på hovedgrupper

Antal nettoårsværk*
Læger

2003

2004

2005

5%
4%

2,7

1,8

1,0

FADL-vagter i plejen

85,0

78,0

79,0

Sygeplejersker og SoSu

51,1

25,9

31,3

Kontor- og administrativt personale m.fl.

12,2

15,0

18,1

2%

151,1 120,7 129,3

1%

I alt

* Nettoårsværk er opgjort på grundlag af de faktisk afregnede timer.

2003
2004
2005

3%

0%
Læger

Pleje

Øvrigt
sundhedsf.

Kontor
/adm.

Service/
teknisk

Overarbejdsprocenten udtrykker det totale overarbejde (der senere enten
udbetales eller afspadseres) samt mistede fridage, set i forhold til den
normerede arbejdstid.

www.rigshospitalet.dk
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Den elektroniske arbejdsplads

Fakta om IT-afdelingen 2005
• Servicerer over 7.000 brugere.
• Supporterer ca. 4.500 stationære PC’er i drift og ca. 700
bærbare PC’er.
• Drifter knap 200 Windows-servere samt 45 Unix-servere.
• Der anvendes 300 kliniske og administrative systemer på
Rigshospitalet. Heraf er en mindre del fælles systemer, mens
resten anvendes af ét eller flere centre.
• Der er knap 100 projekter i Rigshospitalets implementeringsprogram. En del er H:S-projekter eller projekter afledt af
IT-strategien. Øvrige er enten IT-konsolideringsprojekter eller
IT-projekter for centrene.

Udpluk af IT-afdelingens ydelser i 2005
• Ca. 2.500 brugertilmeldinger.
• Udrullet knap 1.000 nye PC’er, 280 bærbare og omkring 400
PDA’er (Personal Digital Assistant – håndholdte computere).
• Foretaget godt 600 PC-flytninger.
• Håndteret knap 40.000 sager hos Service Desk og
PC-support. I alt en stigning på 50%.
• Godt 70 nye servere sat i drift.
• Udvidet åbning i Service Desk til 24 timer i døgnet.

Udbredelsen af IT i sundhedssektoren er ét af de største forandringsprojekter i den offentlige sektor. IT er blevet en stadig mere
integreret del af det kliniske arbejde, og spiller således en større
og større rolle i patientforløbene i takt med, at IT indgår i den
direkte behandling af patienterne – døgnet rundt.
H:S’ IT-strategi – som Rigshospitalet er en del af – udgør i sig
selv et af de største, samlede IT-projekter i Danmark. Formålet er
bl.a. at skabe mere kvalitet, sikkerhed og beslutningsstøtte til
klinikerne. En del af udviklingsprojektet sker i samarbejde med
Københavns Amt og Frederiksborg Amt, og dermed er samarbejdet
på IT-området i Region Hovedstaden allerede en realitet.
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Ny IT-strategi for Rigshospitalet
”IT-strategi for Rigshospitalet 2005 - 2007” er opdelt i tre spor,
som retter sig mod den kliniske IT-arbejdsplads, konsolidering
og optimering af hospitalets IT-struktur, samt udbredelse af IT til
eksterne målgrupper:
• KITA – den Kliniske IT-Arbejdsplads – omfatter den Elektroniske
Patient Journal (EPJ) samt øvrige funktionalitet til klinikere mhp.
at effektivisere arbejdsgange gennem brug af IT. Udviklingen
betyder, at en række opgaver skal løses på nye måder eller af
andre end dem, der gør det i dag. Rigshospitalets IT-strategi
har fokus på, hvordan IT bedst muligt indarbejdes i de kliniske
arbejdsprocesser. Der bliver også sat fokus på at understøtte
forskernes IT-behov i forhold til særligt forskningsdata, samt
udvikling af rapporter og statistikker. Det sker gennem etablering
af et IT-Forskerkompetencecenter.
• IT’s stadigt mere centrale rolle i sundhedssektoren betyder,
at infrastrukturen skal udbygges, styrkes og sikres. Derfor
sætter strategien fokus på bl.a. konsolidering, øget sikkerhed
og overvågning af IT-systemerne. Det betyder, at systemerne
vil kunne køre mere stabilt, og at de i højere grad vil støtte
klinikernes mobile og ofte tempofyldte arbejde.

• Også omverdenen stiller stadig større krav til information fra
og kommunikation med Rigshospitalet. IT giver nye muligheder
for dialog med omverden, andre sundhedsaktører samt først
og fremmest med patienter og pårørende. Derfor sætter ITstrategien også fokus på, hvordan sådanne forventninger kan
imødekommes.

KITA-moduler taget i brug
Den Kliniske IT-Arbejdsplads (KITA) udvikles i H:S-regi, mens
implementeringen varetages af de enkelte hospitaler. Medicinmodulet Elektronisk PatientMedicinerings Modul (EPM) er det
første færdigudviklede modul til den kliniske arbejdsplads. Ved
udgangen af 2005 var EPM implementeret på 23% af Rigshospitalet. EPM’en forventes at være færdigimplementeret på Rigshospitalet i juni 2006.
Både IT-afdelingen og klinikkerne har ydet en stor indsats som
bidrag til H:S-projektet i pilotfasen og under implementeringen.
Klinikken involveres 13 uger før EPM tages i anvendelse i klinikken. Her er der lagt en plan for omlægning af arbejdsgange i
forbindelse med medicinering, ændring af medicinrum, konvertering af data samt uddannelse mv.
EPM betyder store ændringer i arbejdsgangene i forbindelse med
medicinering af patienter. Tilvænning til de nye arbejdsgange og
brugen af ny IT kan være svært. Generelt modtages EPM-modulet
dog positivt, og meldingen er, at EPM forbedrer kvaliteten i medicineringen på en række punkter.
Samtidig er BrugerAdministrationsModulet (BAM) også taget i
anvendelse. BAM administrerer de meget komplekse roller og
rettigheder, som EPM-brugerne skal tildeles.
Learning Management Systemet (LMS) til afvikling af e-learningskurser samt til dokumentation af udviklings- og uddannelsesaktiviteter blev taget i brug ved årsskiftet. LMS anvendes nu til administrering af kurser primært i Uddannelsesafdelingen samt f.eks.
e-læring som brandkurser, hygiejnekurser mv. Et ekspertteam
med repræsentanter fra Udviklingsafdelingen samt IT-afdelingen
har i perioder hjulpet forskellige IT-projekter med håndtering af
uddannelse og kommunikation i forbindelse med projekterne.

Nye systemer på vej
Flere IT-systemer er under udvikling, bl.a. Klinisk Proces (KP),
som udgør selve journalen i den Kliniske IT-Arbejdsplads og
EPJ’en. Desuden booking modulet (Orbit), som skal understøtte
operationsplanlægning og gøre booking af operationer til patienter
mulig, samt afregningsmodulet, som skal sikre, at der kan afregnes
for patienter.
Rigshospitalets IT-afdeling, klinikere og administratorer deltager
på forskellige vis i H:S’ udviklingsprojekter, bl.a. Orbit og Klinisk
Proces. Erfaringerne viser, at deltagelse i pilotprojekter bidrager
til, at der bliver taget hånd om problemstillinger, som er særligt
aktuelle for en kompleks organisation som Rigshospitalet. Samtidig
giver deltagelsen erfaringer, som er vigtige i forbindelse med den
senere implementering på hospitalet.

Med Single Sign On-projektet (SSO) forventes brugerne at få lettere
tilgang til systemerne, idet der herefter kun skal logges på én
gang til de væsentlige systemer.

Mere sikker og effektiv IT-drift
Arbejdet ude i klinisk praksis kræver, at læger og sygeplejersker
skal bevæge sig meget rundt. Det er således en forudsætning for
KITA-systemerne, at behovet for stor bevægelsesfrihed understøttes IT-mæssigt, hvilket stiller særlige krav til IT-udstyret og infrastrukturen. Som et supplement til netværket ”RH-net 2000”, blev
verdens største trådløse netværk i sundhedssektoren i 2005
implementeret på Rigshospitalet. Netværket skal understøtte
den meget kraftige tilvækst i mobile enheder (bærbare PC’er og
PDA’er), som sikrer det kliniske personale adgang til data i forbindelse med behandling af patienterne.
I løbet af året udvidede Service Desk gradvist åbningstiden til
døgnservice, så der nu kan ydes support, når behovet opstår –
uanset tidspunkt på døgnet.
Samtidig er der fortaget en lang række tiltag, som understøtter
et stabil driftsmiljø, der kan imødekomme de høje krav som stilles.
Der er foretaget en renovering af maskinstuen, driftsmiljøet er
yderligere konsolideret og udvidet, og der er etableret overvågning af kritiske systemer. Desuden er Notesmiljøet konsolideret,
Notes er blevet mere brugervenligt, og der er blevet ryddet op i
de mange tilmeldte brugere. Endvidere er der skabt en løsning
for drift af eksterne sites.
Rigshospitalet indgår i den driftsorganisation, Fælles Drift, som
driver en række systemer for H:S. I 2005 er der blevet opbygget
en organisation, som professionelt kan etablere og drifte en række systemer for H:S. I 2005 blev Elektronisk Patient Medicinering
(EPM) og BrugerAdministrationsModul (BAM) sat i drift. Endvidere
er der opstillet testmiljøer til en række øvrige projekter.

Fokus på bedre IT-service
IT-afdelingen arbejder løbende med at forbedre servicen over for
Rigshospitalet. IT-afdelingen indgår sammen med direktionen en
Service Level Aftale (SLA’er), som er en ét årig kontrakt for basisniveauet af IT-service til brugerne. Når aftalen indgås, bliver direktionen bedt om at prioritere, hvilke ydelser der er vigtigst. Derigennem søges de kliniske ønsker og behov understøttet bedst
muligt. De første erfaringer med at indgå en sådan aftale har været
gode. F.eks. er den gennemsnitlige leveringstid af en PC faldet til
5 dage, sådan som det blev aftalt i SLA’en.
Der er også udarbejdet System Service Level Aftaler (S-SLA’er)
med næsten alle centre. Her fastsættes den service, som IT-afdelingen yder til drift af centrets systemer.
IT-afdelingen er endvidere påbegyndt implementeringen af IT
Infrastructure Library (ITIL), som er dokumentation af ”best practise”
for, hvordan en IT-organisation mest effektivt leverer IT-service
til sine kunder. Alt i alt betyder indsatsen, at der kan leveres og
dokumenteres en mere professionel service fra IT-afdelingen.

www.rigshospitalet.dk
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Årets resultat

Årets resultater i hovedpunkter
•
•
•
•
•
•

Det ordinære driftsresultat blev et overskud på 13,2 mio. kr.
Antallet af udskrivninger steg med 3,4% til 65.169
Antallet af sengedage steg  med 0,7% til 375.431
Antallet af operationer steg 6,3% til i alt 48.057
Antallet af ambulante besøg steg med 6,5% til i alt 371.680
Den gennemsnitlige liggetid er reduceret til 5,8 dage mod
5,9 året før
• Belægningsprocenten er steget med 4 procent point til 88,5%
• Forskningsaktiviteterne tiltrak 280 mio. kr.

Årets resultater

Rigshospitalet opnåede i 2005 et positivt resultat på 13,2 mio. kr.
på den ordinære drift i forhold til budgettet – se figur 5.

Indtægter og udgifter i 2005
H:S´ nettobevilling til Rigshospitalet er øget med 140 mio. kr. – til
i alt 2.356 mio. kr. mod 2.217 mio. kr. i år 2004. Hospitalets indtægter er samtidig vokset med 172 mio. kr. De øgede indtægter
stammer hovedsagligt fra øget aktivitet.
De samlede udgifter er steget med 314 mio. kr. i forhold til året
før. Den primære årsag til stigningen er øgede personaleudgifter
på i alt 129 mio., men også øgede medicinudgifter på 65 mio. kr.
bidrager væsentligt til stigningen.

Budget 2006
Som det fremgår af figur 5, udgør nettobevillingen til Rigshospitalet
i år 2006 i alt 2.339 mio. kr., hvilket er 17 mio. kr. mindre end
den budgetterede nettobevilling i 2005.
De samlede udgifter forventes at stige med 67 mio. kr., og indtægterne med 85 mio. kr. i forhold til budgetteret i 2005.
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Aktiviteten i 2005 inden for patientbehandlingen og -plejen, og
ikke mindst diagnostikken, steg ganske væsentligt i forhold til
året før. Resultatet blev et samlet driftsresultat, der i forhold til
budgettet viste et mindre overskud på 13 mill. kr. Dette overskud
blev efter H:S Bestyrelsens godkendelse overført til anvendelse i
2006. Den langsigtede tendens til stigning i antallet af udskrivninger,
operationer, ambulante besøg samt andre ydelser, kombineret
med stagnation i antallet af sengedage og deraf faldende liggetid, forsatte med uformindsket styrke i 2005.
Rigshospitalet har fortsat en meget omfattende forskningsaktivitet.
Samtidig blev det omfattende arbejde med at sikre og udvikle
kvaliteten af hospitalets ydelser og processer bl.a. anerkendt ved
re-akkrediteringen af Joint Commission International i begyndelsen
af året.
Udviklings- og implementeringsarbejdet i forbindelse med H:S
IT-strategi er endnu en ressourcekrævende aktivitet. Herunder
indførelsen af det første store kliniske modul, Elektronisk Patientmedicinerings Modul (EPM), som har krævet en ekstraordinær
stor indsats af et fast implementeringshold og ikke mindst af de
involverede klinikker. Udrulningen forventes afsluttet planmæssigt
i sommeren 2006.
Også i 2005 kunne der konstateres pæne nøgletal mht. personaleomsætning, sygefravær m.v. Tal, som synes at bekræfte, at
medarbejderne forholder sig åbent og konstruktivt til de store
faglige og personlige udfordringer, der ligger i at arbejde med
de mange krævende opgaver, som den store aktivitet medfører
for hver enkelt medarbejder.

Figur 5

Ordinær driftsresultat 2004 – 2005 samt budget 2006
Mio.kr

Regnskab 2004

Regnskab 2005

Budget 2005

Budget 2006

Indtægter

2.294,9

2.466,4

2.413,8

2.498,3

Udgifter

4.495,4

4.809,4

4.770,0

4.837,4

Nettobevilling

2.217,1

2.356,2

2.356,2

2.339,1

16,6

13,2

0,0

0,0

Resultat

Figur 6

Rigshospitalet set på bundlinien – regnskab 1997 – 2005
Mio. kr.
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Tallene i Rigshospitalets Årsberetning 2005 er ikke
direkte sammenlignelige med H:S’ regnskabstal.
Det skyldes forskelle mellem H:S’ og Rigshospitalets
opgørelsesmetoder af aktivitets- og regnskabstal.
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Figur 7 A

Figur 7 B

Finansieringsgrundlag 2005

Finansieringsgrundlag 2002 – 2005
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Rigshospitalets samlede virksomhed

Rigshospitalet finansieres primært fra to kilder: En nettobevilling
fra H:S og indtægter fra salg af hospitalets ydelser.
Rigshospitalets finansieringsbehov var i 2005 på i alt 4,8 mia.
kr., hvoraf nettobevillingen fra H:S udgjorde 49%, mens indtægten ved salg af ydelser til amter m.v. udgjorde de resterende
51%.

Nettobevilling fra H:S
Rigshospitalet fungerer både som lokalhospital og som højt specialiseret hospital for patienter med bopæl i H:S-området – dvs.
Københavns og Frederiksberg Kommune. Den behandling der
ydes H:S borgere, finansieres af H:S’ bevilling til Rigshospitalet –
nettobevillingen. Rigshospitalet yder behandling mv. til borgere i
H:S-området inden for stort set alle kliniske specialer på landsog landsdelsniveau, dvs. højt specialiseret behandling.  

Indtægter
Indtægterne stammer fra salg af ydelser, primært ved behandling
af patienter bosiddende uden for H:S-området. De danske amter
– især de østdanske amter – samt Færøerne og Grønland kan
henvise patienter til højt specialiseret behandling på Rigshospitalet.
Derudover giver loven om frit sygehusvalg patienterne mulighed
for at blive behandlet på Rigshospitalet, hvis de ønsker det – dog
forudsat at Rigshospitalet har den nødvendige kapacitet. Rigshospitalets kapacitet er primært forbeholdt den højt specialiserede
behandling.
Uanset om der er tale om højt specialiseret behandling eller
basisbehandling efter det frie sygehusvalg, betaler patientens
hjemamt for behandlingen på Rigshospitalet.

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 senest kendte regnskab. Regnskabet for
2005 danner således grundlag for beregningen af takster for
2007. Patienter, der får basisbehandling på Rigshospitalet efter
loven om frit sygehusvalg, afregnes efter en national DRG-takst.
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Samarbejdet med H:S og de østdanske amter
Lidt over halvdelen af Rigshospitalets behandlinger m.v. er rettet
mod borgerne i Københavns og Frederiksberg Kommuner - H:Sområdet. Dels i form af lands- og landsdelsydelser, dels i form af
basisydelser inden for visse specialer – se figur 10.

Lands- og landsdelsfunktioner
Ud over at dække behovet for højt specialiseret behandling i H:Sområdet, er Rigshospitalets hovedopgave at varetage landsfunktioner for hele landet, og landsdelsfunktioner for de østdanske
amter samt Færøerne og Grønland. Denne opgave er indtægtsdækket (afregnes med de enkelte amter), og udgør 51 % af Rigshospitalets finansiereringsgrundlag – overvejende baseret på salg
af ydelser til de østdanske amter.

De østdanske amter
Rigshospitalet har et formaliseret samarbejde med de østdanske
amter, Grønland og Færøerne, som skal sikre fornuftige vilkår for
alle parter. Herunder indgåes aftaler med de enkelte amter om
benyttelsen af lands- og landsdelsfunktionerne. Rigshospitalet og
de østdanske amter er derudover forpligtet til i fællesskab at
sikre en rationel udflytning af opgaver, i det omfang det ud fra en
helhedsvurdering er hensigtsmæssigt. Rigshospitalet er i løbende
tæt dialog med de østdanske amter omkring patientforløb og
forbrugsudvikling med henblik på at udvikle og forbedre samarbejdet.

Figur 8

Rigshospitalets samlede virksomhed 2003 – 2005
Antal

Regnskab 2003

Regnskab 2004

Regnskab 2005

43.640

45.225

48.057

Operationer
Udskrivninger

62.502

63.034

65.169

Ambulante besøg

334.947

349.147

371.680

Berørte cpr.-numre

106.060

108.946

113.803

Sengedage

382.368

372.963

375.431

96.134

109.040

113.401

88,3%

84,5%

88,5%

6,1

5,9

5,8

Udgifter mio. kr.

4.175

4.495

4.809

Ansatte (fuldtids) d)

6.959

7.127

7.274

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

Tabellen viser kun takstbelagte aktiviteter
a) Øvrige ydelser så som 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. Respirationshjælpere
er heller ikke medtaget.

Figur 9

Udviklingen i Rigshospitalets samlede virksomhed 2004 – 2005
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Figur 10

Gns. liggetid (dage)
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Rigshospitalets aktivitet i 2005 fordelt på brugerne
Antal
H:S-området

Operationer

%

Udskrivninger

%

Amb.besøg

%

Sengedage

%

Øvrige ydelser

%

27.020

56%

31.171

48%

229.035

62%

182.403

49%

56.845

50%

Københavns Amt

3.614

8%

5.906

9%

35.097

9%

31.992

9%

7.559

7%

Frederiksborg Amt

4.333

9%

5.151

8%

28.068

8%

30.919

8%

5.392

5%

Roskilde Amt

2.073

4%

3.262

5%

15.634

4%

17.800

5%

3.868

3%

Vestsjællands Amt

3.877

8%

6.852

11%

27.427

7%

36.453

10%

16.094

14%

Storstrøms Amt

2.864

6%

4.909

8%

17.756

5%

29.779

8%

13.385

12%

Bornholms Amt

1.202

3%

1.941

3%

5.170

1%

10.588

3%

3.090

3%

Grønland

501

1%

1.005

2%

2.054

1%

6.600

2%

2.099

2%

Færøerne

612

1%

1.040

2%

2.140

1%

6.468

2%

1.501

1%

Øvrige brugere
I alt

1.961

4%

3.932

6%

9.299

3%

22.429

6%

3.568

3%

48.057

100%

65.169

100%

371.680

100%

375.431

100%

113.401

100%

Tabellen viser kun takstbelagte aktiviteter.
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Rigshospitalets udgifter

Rigshospitalets samlede udgifter steg med 314 mio. kr. sammenlignet med 2004 – hvilket svarer til en stigning på 7%. Stigningen
i udgifter skyldes dels den almindelige pris- og lønudvikling, – dels
en øget aktivitet. Se tallene i figur 11 og 12.
Udgifterne til personale steg med 5%, hvilket skyldes den almindelige lønudvikling samt en stigning i antallet af ansatte som
følge af den øgede aktivitet. Relativt er udgifterne til personale
dog faldet, idet personaleudgifternes andel af de totale udgifter
i 2005 udgjorde 56,4% – et fald på 1% i forhold til året før, og
2% i forhold til 2003, hvor personaleudgifterne udgjorde 58,6%
af de totale udgifter.
Læs detaljer om udviklingen på personaleområdet på side 23-24.
Udgifterne til medicin stiger fortsat markant, og var i 2005
øget med 65 mio. kr. – eller 10% i forhold til året før.
Læs mere om udviklingen her på opslaget.
Udgifterne til drift stiger bl.a. på grund af øgede udgifter i
forbindelse med indkøb af behandlingsartikler.
Fællesudgifterne stiger især grundet øgede udgifter til
indkøb af medikoteknisk udstyr.
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Medicin
Udgifterne til medicin er som i tidligere år vokset markant i 2005,
og væksten er en smule større end i 2004. Rigshospitalets samlede udgifter til medicin steg i 2005 med 65 mio. kr., hvilket
svarer til en vækst på 10%. Til sammenligning var væksten 9%
i 2004. Går man længere tilbage i tiden, har der fra 1999 til
2005 været en vækst på næsten 83% – fra dengang 392 mio. kr. til
nu 718 mio. kr. – se figur 13.
Væksten i medicinudgifterne i 2005 skyldes alene en vækst i
udgifterne til særydelsesmedicin, som stiger med 63 mio. kr.
svarende til 13%. Særydelsesmedicin er medicin, som anvendes
til en afgrænset gruppe af patienter, hvor medicinudgiften pr.
behandling er særlig høj. Særydelsesmedicin afregnes særskilt
med amterne efter forbrug.

Særydelsesmedicin
Figur 14 viser udgifterne til særydelsesmedicin fordelt på
hovedgrupper i 2004 og 2005. Det største vækstområde udgør
udgiften til immunglobuliner, som anvendes i behandlingen af
flere typer af sygdomme, som har det tilfælles, at antallet af blodlegemer er nedsat af forskellige årsager. Medicinudgifterne til
behandling af kræft og enzymdefekter er også kraftigt stigende.
Væksten i udgifterne til kræftbehandling skyldes primært, at der
er kommet flere nye og dyrere præparater på markedet, men
også at der har været en vækst i antallet af patienter i kræftbehandling.

Figur 11

Figur 12

Udgifter til ordinær drift 2004 – 2005

Udgifter til ordinær drift 2006

Mio. kr.

Regnskab 2004

Regnskab 2005

Personale

2.581,7

2.710,2

Medicin

652,7

718,1

Drift

841,8

895,9

Fælles

419,2

485,1

4.495,4

4.809,4

I alt

Fællesudgifter 10%
Drift 19%
56% Personale
Medicin 15%

Figur 13

Det samlede medicinforbrug 1999 – 2005
Mio. kr.
700
600
500
400
300

Særydelsesmedicin
Øvrig medicin

200
100
0
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Figur 14

Udgifter til medicin 2004 – 2005 fordelt på hovedgrupper
Mio. kr. (løbende priser)

2004

2005

111

123

Immunglobulin (forskellige sygdomme)

86

103

Faktorpræparater

82

81

Enzymsubstitution

47

61

Antiviral terapi (hiv/aids)

59

59

Sklerose behandling/ interferonbehandling

37

43

Infektionsmedicin

29

36

Væksthormon

26

31

Parenteral ernæring

Kræftbehandling incl. Erythropoitin

16

17

Kredsløbssygdomme

2

6

Kvalmestillende midler

4

4

Patienter med nyresvigt

0

0,8

Særydelsesmedicin i alt

502

565

Konventionel medicin *)

151

153

Medicinudgifter i alt

653

718

I skemaet opgøres særydelsesmedicinen fordelt på
hovedgrupper.
* 2004-tallene er korrigeret, så de svarer til 2005
registreringspraksis.
Der sker løbende justeringer i hovedgrupperne af særydelsesmedicin efterhånden som de enkelte præparater
tages i anvendelse på nye områder. Det kan påvirke
tallene.
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Rigshospitalets nøgletal for otte centre

Seks centre behandler patienter
Nøgletallene for de seks centre der behandler patienter
præsenteres på side 33.

To tværgående centre samt administration
Ud over de seks centre, som direkte behandler patienter,
har Rigshospitalet – foruden administrationen med IT-afdeling –
to tværorganisatoriske centre: Diagnostisk Center og Servicecentret.

Figur 15

Diagnostisk Center
Antal

Regnskab 2005

Ændring fra 2004

Udgifter mio. kr.

489

8,6%

Ansatte (fuldtids) d)

896

1,7%

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.

Fælles for figur 18 – 23
Figurerne 15 samt 18 – 23 viser kun takstbelagte ydelser.
Udslag i kolonnen “Ændring fra 2003” kan skyldes såvel ændrede
mængder, som ændringer i Rigshospitalets takstsystem/prisstruktur.

Figur 16

Figur 17

Servicecentret

Administration, IT og fællesudgifter

Antal

Regnskab 2005

Ændring fra 2004

Udgifter mio. kr.

187

7,6%

Ansatte (fuldtids) d)

452

2,1%

Servicecentret er et tværgående center, der rummer hospitalets ikke-kliniske
funktioner – dvs. opgaver, der ikke omfatter patientpleje eller lægebehandling.
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Fælles for figur 15 – 23
a) Øvrige ydelser så som 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.

Økonomi

Antal

Regnskab 2005

Ændring fra 2004

Udgifter mio. kr.

740

21,5%

Ansatte (fuldtids) d)

404

7,5%

Administrationen består foruden Direktionen med sekretariat, af Personaleafdelingen, Udviklings- og Uddannelsesafdelingen, Økonomi – og Planlægningsafdelingen samt IT-afdelingen.

Figur 18

Figur 19

Abdominalcentret

Finsencentret

Antal

Regnskab 2005

Ændring fra 2004

Operationer

Antal

Regnskab 2005

Ændring fra 2004

5.547

4,7%

Operationer

Udskrivninger

10.689

1,6%

Udskrivninger

10.768

11,0%

Ambulante besøg

82.525

3,2%

Ambulante besøg

77.580

9,0%

Sengedage

73.260

1,9%

Sengedage

52.773

0,9%

Øvrige ydelser a)

11.935

– 6,5%

Øvrige ydelser a)

59.584

11,3%

Gns. liggetid (dage) b)
Udgifter mio. kr. c)
Ansatte (fuldtids) d)

0

6,9

0,2%

Gns. liggetid (dage) b)

4,9

– 9,1%

657

2,9%

Udgifter mio. kr. c)

615

11,2%

1.113

0,5%

Ansatte (fuldtids) d)

781

3,0%

Abdominalcentret behandler sygdomme i nyrer, urinveje, lever, mave-tarm og
i blodkarrene, samt sygdomme i de organer, der producerer hormoner. Bl.a.
foregår dialyse og levertransplantation her. Har klinik for multidisciplinær
intensiv terapi.

Finsencentret behandler kræft- og blodsygdomme, samt medicinske sygdomme
så som gigt, allergi og infektion – herunder HIV og tropesygdomme.

Figur 20

Figur 21

Hjertecentret

HovedOrtoCentret

Antal

Regnskab 2005

Ændring fra 2004

Regnskab 2005

Ændring fra 2004

5.500

3,5%

Operationer

27.910

9,3%

Operationer
Udskrivninger

Antal

9.800

1,7%

Udskrivninger

11.836

– 0,6%

Ambulante besøg

10.680

2,3%

Ambulante besøg

94.109

4,3%

Sengedage

47.866

– 4,5%

Sengedage

53.298

1,2%

7.013

– 17,7%

3.680

– 7,0%

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

4,9

– 6,1%

Udgifter mio. kr. c)

536

5,0%

Ansatte (fuldtids) d)

758

– 3,7%

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

4,5

1,9%

Udgifter mio. kr. c)

476

2,8%

Ansatte (fuldtids) d)

970

0,2%

Hjertecentret behandler sygdomme i hjerte og lunger, herunder ballonudvidelser
samt hjerte- og lungetransplantationer. Omfatter også flyvermedicin.

HovedOrtoCentret behandler sygdomme i knogler og muskler, plastikkirurgi
og brandsår samt sygdomme i øjne, næse, hals og tænder. Kvinder opereres
for brystkræft her. TraumeCenter og Akut Modtageafdeling samt H:S Lægeambulancen og Akut Medicinsk Koordinationscenter hører til centret.

Figur 22

Figur 23

Juliane Marie Centret

Neurocentret

Antal

Regnskab 2005

Ændring fra 2004

6.001

– 0,7%

Udskrivninger

14.930

6,3%

Udskrivninger

Ambulante besøg

66.668

4,7%

Ambulante besøg

Sengedage

65.611

2,7%

Sengedage

82.623

0,6%

Øvrige ydelser a)

28.554

2,1%

Øvrige ydelser a)

3.680

59,7%

4,4

– 3,4%

Gns. liggetid (dage) b)

11,6

1,7%

Udgifter mio. kr. c)

574

7,5%

Udgifter mio. kr. c)

536

4,4%

Ansatte (fuldtids) d)

978

4,3%

Ansatte (fuldtids) d)

924

3,1%

Operationer

Gns. liggetid (dage) b)

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

Antal
Operationer

Regnskab 2005

Ændring fra 2004

3.099

2,1%

7.146

– 1,1%

39.118

16,0%

Neurocentret behandler sygdomme i hjernen og kroppens nervebaner –
herunder apopleksi, demens og sclerose. Desuden psykiatri, landsdækkende
kriseterapeutisk beredskab, sexologi og behandling af smerter samt hjemmerespiratorbehandling i Respirationscenter Øst.
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International forskning i vækst

Videnskabelig Årsrapport 2005
I sammenhæng med Rigshospitalets årsberetning udgiver
hospitalet traditionen tro også en særskilt Videnskabelig
Årsrapport 2005 – for forskningen er Rigshospitalets
varemærke!
Mød otte af Rigshospitalets internationalt anerkendte forskere,
der med hvert sit afsæt, fortæller om værdien og nødvendigheden af en række mangeårige, tætte forskningsmæssige
samarbejder – på internationalt plan.

Rigshospitalets mål er at fremme forskningsmiljøer af høj international kvalitet mhp. at sikre, at de seneste internationale forskningsmæssige og kliniske resultater umiddelbart kan tages i brug
i det danske sundhedsvæsen.
I 2005 modtog Rigshospitalet 280 mio. kr. til forskning. Heraf
blev der i årets løb anvendt 253 mio. kr., så der pr. 31. december
2005 henstår 269 mio. kr. øremærket til konkrete forskningsprojekter i de kommende år – se figur 24.
Mange års investeringer har skabt stabile og velfungerende forskningsmiljøer samt markante forskningsresultater, som gør bevilling og donation attraktivt. Eksterne midler fra fonde, forskningsråd, industrien, forskningsprogrammer m.m. bevilges dog typisk
på baggrund af den forskning, Rigshospitalet præsterer for egne
interne forskningsmidler. Eksterne som interne midler anvendt til
forskning er stigende – se figur 25.

Rigshospitalets forskningsproduktion
Rigshospitalets videnskabelige produktion har været stigende
gennem årene, og særligt i 2005 – se figur 26. Antallet af fremmedsprogede tidsskriftartikler voksede med 124 til et samlet
omfang på 935, mens antallet af fremmedsprogede publikationer
ligeledes steg kraftigt med 115 publikationer til i alt 969 i 2005.
En mindre del af stigningen må antages at skyldes ny registreringspraksis og en mere komplet registrering af artikler i 2005,
hvor de er søgt og hentet fra PubMed.
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Forskning

Hovedstaden koordinerer registreringer
Tidligere blev Rigshospitalets Videnskabelige Årsrapport udarbejdet på baggrund af Word-dokumenter fra forskningsenhederne. I
2005 er der udarbejdet en omfattende vejledning, og referencer
til de videnskabelige artikler er for første gang hentet direkte fra
PubMed via referencehåndteringsprogrammet Reference Manager.
Københavns Universitetshospitals Ledelsesforum (KUHL), som
omfatter repræsentanter for ledelsen i Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S), Københavns Amts Sygehusvæsen (KAS) og
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, besluttede i 2005 at koordinere og harmonisere indsamling og registrering af videnskabelige
publikationer. Det overordnede mål for publikationsregistreringen
er at opbygge en database, der kan danne grundlag for en fyldestgørende, fælles synliggørelse og evaluering af forskningsindsatsen. KUHL træffer efterfølgende beslutning om, hvordan de
registrerede publikationer skal gøres til genstand for bibliometriske
analyser til kvantitativ og kvalitativ belysning af institutionernes
forskningsaktivitet.

Figur 24

Eksterne forskningsmidler for perioden 1997 – 2005
Mio. kr.

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

96

131

128

138

175

194*

194

216

242

Udgifter

212

221

211

245

253

276

223

234

253

Indtægter

247

218

221

282

274

275

245

260

280

Saldo ultimo

131

128

138

175

196

194

216

242

269

Saldo primo

*Ændret princip fra 2002 bevirker, at saldo primo 2002 er forskellig fra saldo ultimo 2001.

Figur 25

Interne og eksterne forskningsmidler anvendt i perioden 1998 – 2005
2005
2004
2003

Interne Forsknings- og Udviklingsmidler
Eksterne Forsknings- og Udviklingsmidler

2002
2001
2000
1999
1998
0

50

100

150

200

250

300 Mio. kr.

Søjlerne viser alene de direkte omkostninger anvendt til forskning. Således ikke indirekte omkostninger som
administration, lys, varme m.v.

Figur 26

Rigshospitalets forskningsproduktion 1998 – 2005
Forskning i tal

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Dr.med.-grader

18

5

9

10

11

17

18

14

Ph.d.-grader

42

34

39

33

35

27

42

55

Højere akademiske grader i alt

60

39

48

43

46

44

60

69

Ph.d.-studerende

181

187

203

194

213

224

251

264

Fremmedsprogede tidsskriftsartikler

649

689

708

750

788

819

811

935

Dansksprogede tidsskriftsartikler

113

130

136

169

147

116

122

147

Tidsskriftsartikler i alt

762

819

844

919

935

935

933

1.082

Fremmedsprogede publikationer

691

768

781

817

839

868

855

969

Dansksprogede publikationer

151

238

184

202

166

183

212

178

Publikationer i alt

842

1.006

965

1.019

1.005

1.051

1.067

1.147

0

2

2

6

3

2

2

4

Patentansøgninger

Antallet af dansksprogede publikationer var særligt højt i 2004, hvor flere lærebøger udkom i ny udgave.
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Hovedstadens Sygehusfællesskab

Rigshospitalet udgiver i sammenhæng med denne Årsberetning 2005 en
særskilt Videnskabelig Årsrapport 2005. Begge publikationer kan downloades
på www.rigshospitalet.dk

