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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).

Riget – kort sagt
p

Rigshospitalet er et højt specialiseret hospital med landsog landsdelsfunktion inden for alle lægelige specialer –
bortset fra hudsygdomme, arbejdsmedicin, lungemedicin
og børnepsykiatri (2006).
Indtil årsskiftet 2006/2007 indgik Rigshospitalet i Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S).

Ledelse og organisation
Hospitalet ledes af en direktion med en hospitalsdirektør,
en lægelig direktør og en sygeplejedirektør med tilhørende
stabsfunktioner for henholdsvis økonomi/planlægning,
personale, uddannelse/udvikling og IT. Rigshospitalet har
ca. 7.500 medarbejdere.
Rigshospitalet er organiseret i 6 behandlingscentre og
2 tværgående centre. Hvert center rummer en række
klinikker og/eller afdelinger. En centerdirektør med selvstændigt ledelsesmæssigt og økonomisk ansvar står i
spidsen for hvert center. Desuden indgår der i ledelsen
af de kliniske centre en centerchefsygeplejerske/centerchefbioanalytiker.

Information og kontakt
På www.rigshospitalet.dk præsenterer hospitalet den
samlede organisation med tilhørende faglige profiler for
de enkelte klinikker/afdelinger og enheder – samt et
væld af andre informationer.
Du er altid velkommen til at kontakte Rigshospitalet for
yderligere og uddybende information. Flere klinikker,
afdelinger og enheder udgiver således også fx egne,
specifikke årsrapporter.
En samlet liste over mail-adresser til Rigshospitalets
centre og klinikker findes på www.rigshospitalet.dk. Hver
den 1. torsdag i måneden har du desuden mulighed for
at ringe til en af Rigshospitalets tre direktører. Se telefonnummer m.m. på www.rigshospitalet – og annoncering i
dagspressen.

Fra 1. januar 2007 indgår Rigshospitalet som en virksomhed i Region Hovedstaden. Med vedtagelsen af
Region Hovedstadens sygehusplan maj 2007 er specialefordelingen ændret. Se mere på www.rigshospitalet.dk
og på www.regionh.dk
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Kort fortalt gik Rigshospitalet for 10. år i træk ud
af et år med et positivt resultat på bundlinien, pæne
nøgletal for personaleomsætning og et fortsat stigende
antal fremmedsprogede videnskabelige publikationer.
Særligt interesserede er velkomne for yderligere fakta
på www.rigshospitalet.dk.
Danmarks mest besøgte hospitalshjemmeside
www.rigshospitalet.dk henvender sig til både patienter,
pårørende, fagfolk, presse, samarbejdspartnere og job
– og uddannelsessøgende.

Med indgangen til en ny epoke har vi valgt at slanke den
traditionelle trykte årsberetning og at integrere dele af den
trykte, videnskabelige årsrapport her i årsberetningen.
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Hjemmesiden rummer fakta, vejledninger og nyheder
fra en mangfoldig verden fx også om Rigshospitalets
250 års jubilæum i 2007, som vi bl.a. festligholder ved
at indbyde offentligheden til fire faglige jubilæumssymposier, der tilsammen giver et indblik i sundhedsvæsenets
– og dermed Rigshospitalets – mange muligheder og
udfordringer i fremtidens ”hvide verden”.
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Direktionens forord
p

Årsskiftet 2006/7 markerede på flere områder en overgang til nye tider. Vi afsluttede en epoke i Rigshospitalets
historie, sagde farvel til Hovedstadens Sygehusfællesskab
(H:S) og tog hul på en ny epoke med ny organisering i nye
rammer med nye samarbejdspartnere – i større sammenhæng i Region Hovedstaden.
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 og stærke position, som hospitalet har opnået
i det samlede sundhedsvæsen. Derfor er vi også meget tilfredse med, at Region Hovedstaden med vedtagelsen af en
hospitalsplan maj 2007 har bekræftet, at Rigshospitalet
fortsat skal være landets spydspids med mange højt
specialiserede afdelinger, og at hospitalet i kraft af sin
høje specialisering fortsat også har en særlig forskningsforpligtelse.

dokumenterede kvalitetsforbedringer af kerneydelsen og
ikke mindst samordning af specialer – blot i meget større
målestok end før.
Det kræver en i alle sammenhænge god fysik at nå i mål
med den praktiske gennemførelse af hospitalsplanen – og
Rigshospitalets fysik er allerede udnyttet til bristepunktet.
Derfor er en udvidelse og udbygning af de fysiske rammer
som beskrevet i den nye hospitalsplan en nødvendig forudsætning for at nå i mål med planens intentioner. Aktuelt
bygger Rigshospitalet allerede både i undergrunden for at
udvide kapaciteten til strålebehandling af kræftpatienter
men også på toppen af hospitalets 16 etagers Centralkompleks. Her skal en helikopterlandingsplads fra efteråret 2007 sikre bedre betingelser for en hurtigere, mere
sikker og smidig modtagelse af svært syge og tilskadekomne patienter fra hele landet.

Fokus på samarbejde og forskning
Forandring, fusion, integration
Allerede før årsskiftet 2006/7 blev medarbejdere fra bl.a.
apotek, indkøb, IT og personaleadministration overflyttet
til nye organisationer i Region Hovedstaden, og psykiatrien
blev udskilt fra somatikken og organiseret i Region Hovedstadens Psykiatrivirksomhed. En flerårig og stor forandringsfusions- og integrationsproces tog sin begyndelse.
Vi ved, at tiden der følger byder på nye, omfattende –
især ledelsesmæssige – udfordringer med samtidige krav
om øget aktivitet, yderligere effektivisering, fortsatte

Rigshospitalets fokus er nu via nye og også andre former
for samarbejde med bl.a. andre højt specialiserede funktioner
i Region Hovedstaden at sikre den fortsatte udvikling af
hospitalets højt specialiserede ydelser og funktioner i et tæt
samspil mellem klinik og forskere. For patienternes skyld
og for at sikre, at Rigshospitalets forskning med stærke
forskningsmiljøer med tilhørende særlige laboratoriefaciliteter
og avanceret apparatur fortsat er i stand til at tiltrække og
fastholde de dygtigste medarbejdere og dermed sikre en
spydspidsforskning på højeste internationale niveau.
Direktionen

Hospitalsdirektør Jørgen Jørgensen

Sygeplejedirektør Helen Bernt Andersen

Lægelig direktør Jannik Hilsted.
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Drejebog klar til forandringsproces
Selvom Rigshospitalet allerede er et regionshospital, så udestår stadig de største forandringer.
Det handler om specialer, der skal lægges sammen, personale, der skal omrokeres og patienter,
der skal gennem nogle andre forløb. Men der er tale om variationer over et kendt tema

p

Navnet har bestået i hen ved 100 år, og gør det stadig
trods det, at Rigshospitalet nu for anden gang har oplevet
at få nye beslutningstagere over sig. Førhen kom bevillingerne direkte fra Folketingets Finansudvalg, så kom de fra
Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S) og nu fra politikerne i Region Hovedstaden.
– For 12 år siden oplevede Rigshospitalet en tilsvarende
omvæltning, hvor vi gik fra at være et statsligt hospital til
et hospital i H:S. Nu er vi så blevet en del af et regionssystem. Der er tale om variationer over samme tema, så
vi er bedre rustet til forandringsprocessen denne gang.
For 12 år siden skrev vi drejebogen, mens forandringerne
skete – nu er det meste af den skrevet på forhånd,
siger Rigshospitalets direktør Jørgen Jørgensen.
Drejebogen handler om, hvordan store forandringsprocesser gennemføres til tiden, efter planen og på en
måde, så hverdagen holdes kørende, så det ikke går ud
over patienterne, og så lidt som muligt ud over personalet.
Jørgen Jørgensen er glad for denne gang at have erfaring
med store forandringer på et hospital. Men noget er nyt
for hospitalsdirektøren.

Politisk ledelse
– Vi skal i regionen forholde os til at have en direkte
politisk valgt ledelse, som har en bredere dagsorden
end sundhedsvæsenet. Vi mærker den politiske ledelse
betydeligt mere end i H:S, og det fordrer et nyt samspil
mellem hospitalsledelser, forvaltningen og det politiske
system. Det er der fordele og ulemper ved, mener
Jørgen Jørgensen og fortsætter:
– Fordelen er, at politikerne har en direkte interesse i,
at vi er i stand til at levere de bedste sundhedsydelser
og de mest sammenhængende patientforløb til regionens
borgere. Ulempen kan være at afklare, hvem der har
ansvaret og kompetencen til at sikre dette.
Økonomien er også altid en hospitalsdirektørs bekymring.
Regionen forventer, at når hospitalsplanen er gennemført, kan det medføre muligheder for rationaliseringer på
op mod 300 mio. kr. pr. år. Dertil kommer, hvordan den
økonomiske udligning mellem regionerne bliver udmøntet.
– Jeg frygter, at der kommer nogle grønthøsterbesparelser
oven i de tilpasninger, som vi allerede ved skal foregå,
lyder det fra Jørgen Jørgensen.
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”Hovedstadsregionen har som ambition, at Rigshospitalet
fortsat skal være regionens spydspids”.
Hospitalsdirektør Jørgen Jørgensen.

Rigshospitalet spydspids
Rigshospitalets direktør vil ikke lægge skjul på bekymringerne, selvom han først og fremmest er glad for regionens
forslag til sammenlægning af specialerne.
– Hovedstadsregionen har som ambition, at Rigshospitalet
fortsat skal være regionens spydspids med mange højt
specialiserede afdelinger. Vi har dermed fået tildelt den
rolle, som vi kunne ønske os. Regionen understreger
samtidig, at vi i kraft af de højt specialiserede funktioner
har en særlig forskningsforpligtelse, pointerer Jørgen
Jørgensen.
Han glæder sig samtidig over, at regionspolitikerne undlod at reducere forskningsbevillingerne, som tilfaldt H:S
og i særdeleshed Rigshospitalet som følge af fordelingen
af forskningsmidler fra Region Hovedstaden til de øvrige
fire regioner.
– Der er samlet set tale om et markant politisk signal om,
at Rigshospitalet fortsat skal have en førende position,
siger Jørgen Jørgensen. Også hospitalsplanen med dens
sammenlægninger og fordeling af specialer på regionens
sygehuse er faldet ud til fordel for Rigshospitalet.
– Der er tale om en fastholdelse og styrkelse af vores
profil. Vi har næsten alle specialer. Allergologien, Respirationscenter Øst og Klinik for Rygskade i Hornbæk fraflytter
Rigshospitalet. Men når det gælder øjenområdet og
Klinisk Farmakologi beholder vi i virkeligheden specialerne
– det bliver bare organisatorisk på en anden måde. De
30 øvrige specialer står uændret eller styrket, fortæller
Jørgen Jørgensen.

Kvalitet og sammenhængende forløb
Målet med regionsplanen er, at patienterne kommer til at
opleve mere kvalitet i behandlingen og sammenhængende patientforløb.
– Sammenhængende forløb giver bedre behandling til patienterne. Et eksempel på det er, at man ikke vil have fødeafdelinger uden neonatalafdelinger, så de nyfødte ikke
risikerer at starte livet med en tur i ambulance. Men når
man laver en arbejdsdeling i en region, er der også større risiko for, at patienter bliver flyttet. På nogle områder
kan patienterne opleve at få stillet diagnosen på ét hospital, blive behandlet på et andet, og efterbehandlet på et
tredje. Det er f.eks. ikke muligt at have strålekanoner 17

steder. Her er kræftpatienterne nødt til at flytte sig. Det
så vi også i H:S. Men det er vores opgave sammen med
de øvrige hospitaler at få det så strømlinet som muligt,
siger Jørgen Jørgensen.
Når det gælder personalet, så hersker der altid stor nervøsitet frem til en plan vedtages. Når den er vedtaget,
kendes problemstillingerne, og så begynder den ledelsesmæssige opgave for alvor.
– Det er vigtigt at have for øje, at det kan tage flere år,
før alt bliver til virkelighed. F.eks. kan det overvejes, om
der skal foretages organisatoriske sammenlægninger før
de fysiske fusioner. Det er en udfordring for alle ledelseslag, for vi kan ikke forvente, at personalet er upåvirkede i
årevis, når de ved, at de skal flytte. Så kunsten er faktisk
at få hverdagen til at køre undervejs i store forandringsprocesser, forklarer Jørgen Jørgensen.

Fællesskab og ligeværdighed
Det er også en kunst at fastholde det planlagte.
– Det var H:S-planens succes, at 90 procent af den blev
gennemført både til tiden og efter planen. Hvis to tredjedele af en plan forsvinder ud i den blå luft, forsvinder troværdigheden. Det primære er efter en ordentlig proces
at få udpeget ledelserne. Dernæst er det vigtigt, at ledelserne kommunikerer ensartede budskaber ud – herunder
værdierne – hvor den primære i regionssamarbejdet er ligeværdighed.
Jørgen Jørgensen ser også en fordel i, at det nu er muligt
at skabe en fælles personalepolitik i regionen, hvor både
ligeværdighed og høj faglighed er i højsædet.
– Vi kan nu skabe lige attraktive arbejdspladser i hele
regionen, og det kan give tryghed blandt medarbejderne.
Nogle steder er man gode til at forske, andre steder til at
undervise og dele viden, fælles er høj faglighed og kvalitet i behandlingen, både når det drejer sig om de store
folkesygdomme og de højt specialiserede områder, slutter
Jørgen Jørgensen.
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Fokus på hele patienten
Det danske sundhedsvæsen står foran et kvantespring ind i verdenseliten. Men den største
udfordring er ikke ny behandling og forskning – det er derimod mødet mellem patienter og
sundhedspersonale. Fokus skal flyttes fra sygdom til patient

p
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Den dag du får kræft – det er titlen på chefredaktør Erik Rasmussens bog om sin kræftsygdom. Men den dag du får
kræft er også den dag, hvor patienterne for første gang møder de sundhedspersoner og det sundhedsvæsen, som bliver
hele omdrejningspunktet i deres liv i et langt sygdomsforløb.
Det samme gælder for alle øvrige patienter med alvorlige og
livstruende sygdomme, der henvises til Rigshospitalet.
– At få diagnosen kræft eller en anden alvorlig diagnose
kan være den største begivenhed i dit liv og samtidig den
begivenhed, som du er mindst forberedt på. At lukke kløften
mellem den største begivenhed og den mindst forberedte
er en kolossal opgave, og det er lige nøjagtigt der, de
første oplevelser af sundhedsvæsenet begynder at
akkumulere sig. Du vil aldrig glemme det øjeblik, der for
altid forandrer dit liv. Det kræver optimal opbakning og
støtte, siger Erik Rasmussen.
Sygeplejedirektør på Rigshospitalet, Helen Bernt Andersen
kender til situationen fra sine mange år som kræftsyge-

plejerske og til, hvor svært det kan være at yde patienterne
den optimale støtte.
– Der er et gab mellem det, patienterne gerne vil have,
og det vi er i stand til at levere. Det hører vi gang på
gang. Derfor er den største udfordring i sundhedsvæsenet
nu ikke så meget behandling og forskning – men derimod
mødet med patienterne. Det gør vi ikke godt nok.

Team til forberedelse
For at imødekomme patienternes behov foreslår Erik
Rasmussen, at hospitalet tilbyder patienterne et team
af sundhedspersoner bestående af både læger, sygeplejersker, psykolog og en repræsentant fra Kræftens
Bekæmpelse.
– Det er vigtigt med et netværk – en stab, der står til
rådighed efter behov. Man går mentalt i sort efter en kræftdiagnose. Men når man selv og ens pårørende har sundet
sig, vil det være godt at vide, at der er en gruppe menne-
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sker, der er klar til at møde dig på dine præmisser, når du
har behov. Det vil give en enorm tryghed at få præsenteret
et sådant team den dag, man får diagnosen, og få nogle
navne og billeder med hjem af det hold, som vil hjælpe én.
Erik Rasmussen forestiller sig, at teamet har et stort
personligt kendskab til patientens hele situation og ikke
blot vedkommendes sygdomssituation.
– De skal hjælpe dig. Hospitalet er patienternes omdrejningspunkt. Det er der, vi kommer mest. Det er der,
vores smerter er størst. Det er der vores største slag
skal slås, og det skal vi have støtte til.
Helen Bernt Andersen mener godt, at Rigshospitalet kan
imødekomme ønsket om et forberedelsesteam for nogle
sygdommes vedkommende. Men det kompliceres af, at
en del patienter har fået diagnosen på et andet hospital
og derefter kommer på Rigshospitalet til behandling.
– Uanset hvad, så er det vores forpligtelse at samarbejde
med dem, som stiller diagnosen. Vi skal have større sammenhæng i hele patientforløbet lige fra egen læge, til man
er færdigbehandlet. Det er vigtigt, at vi husker, at der er
noget før og efter os, siger Helen Bernt Andersen og
fremhæver i den forbindelse den nye hospitalsplan i Region Hovedstaden:
– Planen signalerer, at man skal kunne få så meget af den
behandling, man har brug for, på ét hospital. Især når det
gælder kræftpatienter, er tanken at samle alt lige fra diagnostik over behandling til den palliative del på få hospitaler.
I den situation bliver det i højere grad muligt at arbejde
med ideen om et forberedelsesteam.

Helhed i behandlingen
Som en forlængelse af forberedelsesteamet er det vigtigt
også at have en ansvarlig kontaktperson og en forløbs-koordinator undervejs i behandlingen, mener Helen Bernt Andersen og Erik Rasmussen.
– På Rigshospitalet kommer man for at få en specialiseret
behandling, så man er nødt til at have én, der er ansvarlig
for behandlingen, hos hvem patienten kan få besked om
sit behandlingsforløb. Men 75 procent af det, kræftpatienter
har problemer med undervejs, kan en erfaren sygeplejerske
tage sig af, for det handler meget om at tale med patienterne om det, de oplever i form af bivirkninger og angst,
lyder det samstemmende fra de to.
Afgørende for mødet med patienterne både i form af forberedelsesteam og kontaktpersoner er, at patienternes
problemer bearbejdes i en helhed.

– Udfordringen for læger og sygeplejersker er at udvide
deres kompetencer til at omfatte hele patienten og ikke
blot standardbehandlingen af patienten. Vores problemer
er så mange og dybe, at de skriger efter at blive behandlet i en helhed, siger Erik Rasmussen.

Behandlingsplan
Og så efterspørger Erik Rasmussen også bedre planlægning og overblik over patienternes behandlingsforløb. Han
vil gerne have en behandlingsplan.
– Planen skal redegøre for behandlingsforløb, ventetider,
garantier og for patienternes eget medansvar. Man aftaler
simpelt hen forløb og afstemmer indbyrdes forventninger.
Det skal være ”en patienternes journal”, der følger med
rundt. Både personalet og patienterne vil kunne spares for
mange frustrationer med en sådan plan. Hvorfor kan det
ikke lade sig gøre, spørger Erik Rasmussen.
– Det kan det også, men vi må tænke på, at såvel patienter
som sygdomme er forskellige. Vi har behandlingsplaner til
eksempelvis patienter med cystisk fibrose, og ved graviditeter foreligger der også en behandlingsplan. Men ikke alle patientforløb går efter en snor, fordi de er vanskelige og uforudsigelige, og der kan det være svært at lægge en
behandlingsplan, svarer Helen Bernt Andersen.
Polemikken mellem de to fører frem til ordet differentiering,
som de begge mener må være et nøgleord i fremtidens
sundhedsvæsen.
– Vi har ikke i dag ressourcer til at etablere forberedelsesteam,
ansætte forløbsvejledere og indføre behandlingsplaner for alle.
Derfor er det nødvendigt at differentiere eksempelvis mellem
korte og lange indlæggelser. I korte indlæggelser kan man godt
have en kontaktperson mere af navn end af gavn, men i længere forløb er der behov for, at patienten mødes af et team til at
hjælpe sig gennem forløbet, siger Helen Bernt Andersen.
Erik Rasmussen tror imidlertid, at sundhedsvæsenet står
overfor at få tilført flere ressourcer.
– Politikerne har fået det, de har bestilt – nemlig et effektivt og
billigt sundhedsvæsen. Hvis man vil have mere, må man lægge mere til. Der er ikke noget valg, hvis man vil bevare og udbygge et sundhedsvæsen, som bygger på solidaritet og sammenhæng. Det er fint med nye strålekanoner, men der skal
også investeres i kvalitetstid. Ellers går patienterne andre steder hen for at få tilfredsstillet deres behov, og det vil underminere sundhedsvæsnet. Det er ved at gå op for politikerne, så
det er nu, hospitalerne skal udfylde deres ønskeseddel, lyder
rådet fra Erik Rasmussen.
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Peter Sjøgren (tv) og Henrik Kehlet (th)

Mobile eksperter til akutte smerter
Mange af Rigshospitalets patienter har akutte smerter – det gælder såvel traumepatienter som
kræftpatienter. Derfor vil Rigshospitalet etablere et eksperthold af læger og sygeplejersker,
der rykker ud til patienter med akutte smerter

p
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Smerter kan være kroniske eller akutte. Smerter kan skyldes ulykker og operationer, og de kan skyldes sygdomme
og behandling. Mange af Rigshospitalets patienter har akutte smerter. Det gælder både operationspatienter, de alvorligt kvæstede og de mange kræftpatienter, som behandles
på hospitalet samt øvrige patienter med komplicerede sygdomme, der kræver højt specialiseret behandling. Desuden
behandler Rigshospitalet alvorlige sygdomme hos børn –
behandling af smerter hos børn er et felt for sig.
– Smertebehandling i dag er ikke bare at give en pille. Vi
har fået nye stoffer, som både er mere effektive og mere
komplicerede at bruge, og vi kan i højere grad skræddersy
smertebehandlingen til den enkelte patient eller den enkelte
sygdom. Derfor har vi brug for et eksperthold af læger og
sygeplejersker, som kan rykke ud til patienterne og hjælpe
med at lægge planer for deres smertebehandling, mener
Jannik Hilsted, lægelig direktør på Rigshospitalet.
Smertebehandling er således et af hovedpunkterne i
Rigshospitalets Handlingsplan for 2007 og 2008. I dag
har Rigshospitalet et Tværfagligt Smertecenter, som
primært tager sig af patienter med kroniske smerter.
Derudover Enhed for Kirurgisk Patofysiologi i Juliane
Marie Centret, der med professor og overlæge Henrik
Kehlet i spidsen, især beskæftiger sig med smerter efter
operationer. Enkelte af centrene har desuden personale
med særlig viden indenfor smerteområdet.
– Vi har gode tilbud indenfor bestemte områder, og
personale, der generelt er dygtige til at tage sig af
patienternes smerter. Men både vi og andre hospitaler
har traditionelt fokuseret meget på de langvarige smerter.
Det som karakteriserer Rigshospitalet er imidlertid, at
hovedparten af vores patienter har akutte smerter, og

det er vores organisation i dag måske ikke gearet til at
håndtere på bedst mulige måde, forklarer Jannik Hilsted.

Længere levetid mere smertelindring
Med dette afsæt er der derfor nedsat en arbejdsgruppe
med personale på tværs af Rigshospitalets organisation,
som i øjeblikket er ved at kortlægge den nuværende
indsats indenfor smerteområdet. Arbejdsgruppen skal
komme med forslag til, hvordan en styrket indsats fremover kan organiseres og udvikles.
Overlæge ved det Tværfaglige Smertecenter, Per Sjøgren,
arbejder med akutte smerter hos kræftpatienter. Han hilser
det nye initiativ velkomment.
– Det er meget ønskværdigt. Både fordi Rigshospitalet
med den nye hospitalsplan bliver Danmarks største
kræfthospital, og fordi kræftpatienter lever længere i
kraft af de mange nye behandlinger og derfor også har
brug for lindrende behandling i længere tid, forklarer
Per Sjøgren – tillige adjungeret professor på Farmaceutisk
Fakultet på Københavns Universitet.
Før fik kræftpatienter en eller to kurative behandlinger,
og hvis de ikke hjalp, så var der ikke mere at gøre. I dag
får kræftpatienter typisk tre til fire behandlinger, som er
med til at forlænge deres liv. Desuden kan man i dag behandle de forskellige typer smerter – eksempelvis nervesmerter, knoglesmerter og smerte i indre organer – på
forskellig vis og dermed mere effektivt end ved blot at give
panodiler eller anden standardbehandling.
– Vi har virkelig behov for et stærkt tværfagligt team med
nogle fælles nøgle- og ressourcepersoner, der arbejder
efter fælles retningslinjer i den lindrende behandling. Personer, som også kan kombinere den lindrende symptom-

behandling med ernæring, motion og støtte til at klare de
psykiske følgevirkninger i forbindelse med en livstruende
sygdom. Desuden skal den lindrende behandling understøtte den kurative behandling. Et sådant team bør Rigshospitalet have til alle patienter, mener Per Sjøgren, der
har besøgt store kræfthospitaler i USA og Italien, som
har smerteenheder.

Del af accelererede patientforløb
Det er professor og overlæge Henrik Kehlet enig i – for
patienter med smerter efter operationer har et lige så
stort behov for at få lindret deres akutte smerter. Det er
også vigtigt at forebygge kroniske smerter efter operationer – det får 5-30 procent af alle nyopererede.
– Hver eneste type operation har sin smerteproblematik.
Smerter efter en lungeoperation skal behandles anderledes end smerter efter en knæoperation. Der findes i dag
så mange målrettede måder at behandle smerter på, at
det kræver en særlig enhed med ekspertviden på området, som kan rådgive og undervise det øvrige personale.
Henrik Kehlet nævner, at Rigshospitalet netop har indført
et nyt behandlingsregime til nyopererede brystkræftramte
kvinder, hvor en række præparater er kombineret. Der er
tale om et tværfagligt samarbejde mellem kirurger, anæstesilæger og –sygeplejersker, operations- og opvågningssygeplejersker samt sygeplejersker fra sengeafsnit.
Det nye behandlingsregime har resulteret i, at 95 procent
af patienterne oplever ingen eller kun lette smerter efter
operation.

– Behandling af akutte smerter er første komponent i
accelererede patientforløb, som vi i en årrække har haft
fokus på. Det er dokumenteret, at smertebehandling
optimerer den øvrige behandling og er med til at få
patienterne hurtigere mobiliseret og rehabiliteret efter
operation. Og som konsekvens af de optimerede indlæggelsesforløb, bør vi også være behjælpelige med smertebehandling efter udskrivelse, et område som også internationalt er dårligt belyst, siger Henrik Kehlet.

Forskning og uddannelse
Endelig påpeger både Jannik Hilsted, Henrik Kehlet og
Per Sjøgren, at der skal fokuseres på, hvordan forskningsindsatsen kan øges, og hvordan behovet for uddannelse indenfor smerteområdet kan afdækkes og efterkommes.
– Der sker så meget nyt indenfor området samtidig med,
at der hele tiden er nye udfordringer at tage op. F.eks.
deltager vi i et internationalt forskningsnetværk, hvor vi
forsøger at identificere specifikke gener, som kan føre til
smerter. Målet er, at vi kan anvende disse gener og andre
teknikker som et diagnostisk redskab til at forudsige, hvilke
patienter, der er i risiko for at udvikle kroniske smerter
efter operation og dermed forhåbentligt kunne forebygge
smerterne, forklarer Henrik Kehlet. Jannik Hilsted supplerer:
– Ja, det er blot ét eksempel på, at smerteforskning og –
behandling i dag er i en rivende udvikling, og samtidig
meget kompliceret. Vi har derfor behov for en styrket
indsats, slutter Rigshospitalets lægelige direktør.
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Jørn Carlsen (th)

Systematisk uddannelse af speciallæger
Det handler om grundighed og systematik. Om at lade kompetencerne styre uddannelsen til
speciallæge frem for mængden af tid på en bestemt afdeling. Kardiologisk Klinik på Rigshospitalet
har med få effektive midler forbedret uddannelsen til speciallæge indenfor de givne rammer
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På overlæge Jørn Carlsens kontor på Kardiologisk Klinik
i Hjertecentret på Rigshospitalet hænger der et diplom i
glas og ramme. ”Bedste Uddannelsesklinik 2006” står
der som et krystalklart bevis på, at klinikken for hjertesygdomme har scoret topkarakterer i en evaluering
blandt de 250 læger, der er i gang med at uddanne sig
til speciallæge på Rigshospitalet.
Topkaraktererne skiller sig oven i købet markant ud i evalueringen, hvor de uddannelsessøgende læger er blevet
spurgt ud om deres udbytte af undervisningen og opholdet
på hospitalets klinikker. Evalueringsskemaet er udarbejdet
af Sundhedsstyrelsen og spørger både til værdien af det
uddannelsesmæssige indhold, til arbejdets tilrettelæggelse
og vejlederens evner, og om den uddannelsessøgende
udover behandling har været involveret i såvel forskning
som drift på afdelingen.

– Jeg ser prisen som et skulderklap og en anerkendelse
af, at vi har fundet nogle brugbare metoder, som de
uddannelsessøgende sætter pris på, siger uddannelsesansvarlig overlæge Jørn Carlsen.
Rigshospitalet varetager som højt specialiseret hospital
uddannelsen af speciallæger sammen med de øvrige
hospitaler i regionen, som behandler patienter med de
store folkesygdomme. De kommende kardiologiske
speciallæger er således, efter de nye bestemmelser om
uddannelsen, i et 5-årigt forløb til speciallæge med to til
tre år på en funktionsbærende enhed fx Bispebjerg eller
Amager Hospital, og supplerende to til tre år på en højt
specialiseret enhed – Rigshospitalet eller Gentofte Hospital.
Det, som de kommende speciallæger værdsætter på Kardiologisk Klinik er, at de ved, hvad de skal hvornår – og, at
de får de rette kompetencer på den tid, der er til rådighed.
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– Det begyndte med, at vi for tre år siden gennemførte
en undersøgelse sammen med Center for Klinisk Uddannelse
(CEKU) her på Rigshospitalet. Undersøgelsen gjorde
klart, hvilke kompetencer, der kræves, samt hvor i klinikken, vi har de forskellige kompetencer. Dernæst forholdt
vi os til, hvordan vi får de to ting koblet på en hensigtsmæssig måde. Undersøgelsen hed meget sigende KAL
– kompetence af afdeling og læger.

Logbog og mentorer
Undersøgelsen mundede ud i en række tiltag. Jørn
Carlsen tog udgangspunkt i de tre faglige teams, klinikken
består af samt Kardiologisk Laboratorium. De tre teams
er transplantationsteamet, teamet for iskæmi, der behandler blodpropper i hjertet, og et komplekst team,
der har med hjerterytmeforstyrrelser og betændelse i
hjerteklapperne at gøre. Dertil kommer Kardiologisk
Laboratorium, der fx foretager ballonindgreb via lysken.
De fire områder opfylder tilsammen Sundhedsstyrelsens krav
om de kompetencer, speciallæger i kardiologi skal have.
– For hvert faglige område har vi nedfældet de kompetencer, som kan læres netop der. Vi har anvendt en logbog udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, der giver et præcist overblik over, hvilke kompetencer de studerende skal
lære, samtidig fungerer bogen som en tjekliste. For hver
indlært kompetence skal en læge skrive under, forklarer
Jørn Carlsen.
Og det er svært at finde en læge på Kardiologisk Klinik,
der ikke har med uddannelse at gøre. Hver specialiststuderende har nemlig sin egen personlige vejleder.
– Når man begynder som reservelæge, har man en
1. reservelæge som klinisk vejleder. Når man bliver 1.
reservelæge, får man en afdelings- eller overlæge som
vejleder – man får faktisk to – nemlig både en over- eller
afdelingslæge fra sengeafsnittet og én fra Kardiologisk
Laboratorium. De fungerer begge som mentorer for de
studerende, som derfor altid har en vejleder, som de
specifikt kan gå til, forklarer Jørn Carlsen.
Jørn Carlsen tager sig af eventuelle overordnede problemer
som øverst ansvarlig for uddannelsesforløbet til de i alt
30 reservelæger på Kardiologisk Klinik, der er i forskellige
faser af speciallægeuddannelsen.

Endelig er introduktionen til Kardiologisk Klinik meget
grundig. Dels bliver de specialestuderende introduceret
til Rigshospitalet og Hjertecentret i almindelighed – og i
særdeleshed til Kardiologisk Klinik.
– Det foregår selvfølgelig med oplæg fra vores lægeteams, men vi har også lavet en introduktions-CD, som
indeholder både faglige og administrative vejledninger,
telefonlister, afdelingens organisering og lister over, hvilke
læger, der sidder i hvilke udvalg. Vi opdaterer løbende
CD’en, siger Jørn Carlsen.

Ny behandling kræver uddannelse
Tiltagene er med Jørn Carlsens egne ord enkle.
– Der er tale om en systematik, så det er klart, hvad der
skal foregå og ikke mindst, hvornår det skal foregå. Det
sikrer, at de specialiststuderende lærer, hvad de skal på
den givne tid. Man skal ikke undervurdere, at to år med
en vis indkøringsfase ikke er for meget tid til at lære
kompetencerne på en højt specialiseret enhed, siger Jørn
Carlsen og tilføjer, at der er en rød tråd mellem uddannelse
af speciallæger, forskning og ny behandling.
– Forskning er en forudsætning for, at vi kan introducere nye
behandlingsmetoder. Og hvis ikke vi uddanner og underviser
dem, som skal indføre de nye behandlingsmetoder – så kan
det være ligegyldigt om, man har ny behandling. Det er altafgørende, at en stor stab af læger er kapable til at bruge
de nye behandlingsmetoder. Det skaber også et udfordrende
miljø i klinikken, hvor uddannelse, forskning og behandling går
op i en højere enhed. Jeg er selv meget glad for både at
være aktiv kliniker, aktiv forsker og aktiv underviser.
Dertil kommer, at en god speciallægeuddannelse er
afgørende for fremtidens hospitalsvæsen. Manglen på
speciallæger har allerede vist sig og forventes at blive
større fremover.
– Vi ser nu konsekvenserne, hvis uddannelsen af speciallæger ikke prioriteres. Kardiologi er et rimeligt populært område, og søgningen til os er tilfredsstillende. Men kompleksiteten i behandlingerne stiger hele tiden, og det indebærer, at
behovet for uddannelse også hele tiden bliver større. Prisen
for bedste uddannelsesklinik er et godt afsæt til yderligere
at forbedre uddannelsen til speciallæge – vi hviler ikke på
laurbærrene, slutter Jørn Carlsen.
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Translational Medicin –
Synergi mellem hospital og universitet
Rigshospitalet og Det Sundhedsfaglige Fakultet vil sammen være spydspids inden for forskning
og anvendelse af molekylærbiologiske teknikker til brug for diagnostik og behandling.
Det fordrer integration på tværs af Tagensvej
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Det gyldne eksempel er genteknologien, som er udviklet af
teoretiske forskere i laboratorier på universiteter verden over.
Langt fra patienterne. Men ikke desto mindre gavner genteknologien patienterne, fordi man ved hjælp af gendiagnostik
kan finde frem til målrettet behandling til den enkelte patient.
– Vi har alle dage vidst, at der indenfor mange kræftformer
er forløb, der er fuldstændigt forskellige, selv om patienterne
har den samme diagnose – patienterne reagerer vidt forskelligt på behandlingen. Med genteknologien og molekylærbiologien kan vi grave meget længere ned, end vi kan
med den konventionelle medicinske diagnostik. Man bryder
igennem lydmuren med de nye teknikker, siger lægelig
direktør på Rigshospitalet, Jannik Hilsted.
Han suppleres af dekanen ved Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet på Københavns Universitet, Ulla Wewer:
– Den kliniske forskning bliver i disse år tættere relateret til
den basale forskning på universiteterne. Det indebærer, at
de gamle discipliner skal anvendes på en ny måde. F.eks.
er der i dag brug for at teste flere nye lægemidler på et tid-

ligere stadie og i nye set-ups, som i sidste ende kan betyde, at medicin kan afprøves på færre patienter. Der er tale
om en eksperimentel måde at supplere den klassiske kliniske afprøvning, hvor lægemidler afprøves på mange tusinder patienter, før de kan frigives som ny medicin.
Det, Ulla Wewer og Jannik Hilsted taler om, kan med et
fagligt udtryk koges ned til begrebet translationel medicin.
Translationel medicin drejer sig om at inddrage de landvindinger, som grundvidenskaben har frembragt i den
kliniske forskning, så både diagnostikken og behandlingen
af den enkelte patient forbedres. Translationel medicin
skal f.eks. sørge for, at den enorme mængde viden, som
kortlæggelsen af menneskets genom har ført til, kommer
patienterne hurtigere til gavn.

Integration frem for koordinering
Bevægelsen i retning af integrering af basal og klinisk
forskning er vokset ud af patienternes behov for bedre
og mere individuel behandling.
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– Vi har en rigtig god tradition for samarbejde på tværs af
institutionerne hvad angår forskning og uddannelse. Således
er de kliniske professorer, forskningslektorer og de kliniske
lektorer ansat både på Rigshospitalet og på Det Sundhedsfaglige Fakultet. Forskerne arbejder sammen, når de kan se
en fordel i at bruge hinandens metoder i forskningen.
Tendensen er, at forskerne på både den ene og den anden
side af Tagensvej oplever, at der ikke er tale om to adskilte verdener, men om et kontinuum, siger Ulla Wewer.
– Overskriften er, hvordan vi bygger det hele sammen. Vi
skal ikke kun koordinere, vi skal integrere. Der skal penge til at befordre det, da teknikkerne er relativt kostbare.
Og der skal uddannelse til. Klinikerne skal lære noget om
de nye teknikker – ikke på ekspertniveau, men det fordrer et vist niveau af fælles viden at kunne samarbejde,
forklarer Jannik Hilsted.
De ambitiøse planer bakkes op fra mange sider. Novo
Nordisk Fonden har bevilget 600 mio. kr. til etablering af
et Center for Proteomics – studier af proteinstruktur- og
funktion – på Panum Instituttet. Der er tale om en bevilling, som i international sammenhæng er meget stor. Proteomics er i mange sammenhænge nøglen til forståelse
af centrale processer og fænomener i den translationelle
medicin.
Rigshospitalet har udarbejdet en plan for styrkelse af den
translationelle medicin, hvis mål er at inddrage den basale forskning mere i klinikken. Planen skal sikre, at forskningsmidlerne i størst mulig udstrækning anvendes til at
inddrage den basale forskning i den kliniske diagnostik
og i patientbehandlingen. Der skal også etableres nye laboratorier og anskaffes apparatur til molekylærbiologiske
analyser til klinisk rutinebrug.
– Udover at sikre patienterne den bedst tænkelige diagnostisk og behandling, skal vi også bruge vores samarbejde
til at skabe grundlag for at tiltrække midler til forskningsprojekter på forkant med den medicinske udvikling. Vi
skal sammen være spydspids i verdensforskningen,
understreger Ulla Wewer.

Én Campus – til gavn for forskning og uddannelse
At være spydspids i verdensforskningen kræver dygtige
medarbejdere – de skal både rekrutteres, uddannes og
fastholdes.

– Vi har brug for at tiltrække både lægelige og ikke lægelige akademiske forskere. Det nytter ikke at sige til klinikerne, at her har I en ny metode, den er god, og den skal
I bruge. Det er ikke som med en kogebog. Hvis det skal
køre professionelt, skal vi inddrage de teoretiske forskere, som kan de avancerede teknikker på en anden måde
end lægerne, som udgangspunkt kan. Vi skal have de teoretiske forskere integreret i klinikken. Derfor må vi sikre
dem nogle karriereveje ved i samarbejde med universitetet at etablere eksterne lektorater, seniorforsker- og professorstillinger, mener Jannik Hilsted.
Ulla Wewer tilføjer, at fakultetet i dag ansætter langt flere
professorer end tidligere, og vil blive ved med det, især i
femårige kliniske professorater og forskningslektorater
– Vi vil gerne sikre, at mange kan komme med på vognen.
Ikke alle bliver dog til permanente professorater, men så har
vi løftet området for en tid og kan se, hvordan forskningsfeltet
og økonomien udvikler sig omkring professoraterne. Vi formulerer opslagene i fællesskab, så vi tiltrækker personer med
kompetencer, der styrker det fælles forskningssamarbejde
mellem fakultetet og hospitalerne. Der er også brug for at
styrke forskningen indenfor pleje- og genoptræningsområdet,
mener såvel Jannik Hilsted som Ulla Wewer.
– Derfor har vi også netop etableret en kandidatuddannelse
til sygeplejersker og andre, der kunne tænke sig en overbygning – uddannelsen benævnes Den Sundhedsfaglige
Kandidatuddannelse. Vi har valgt en relativ forskningstung biomedicinsk orienteret uddannelse – den ved de
andre fakulteter har mere fokus på folkesundhedsvidenskab. Vi vil gerne uddanne forskningssygeplejersker – og
fysioterapeuter etc., som kan forske sammen med læger
og andre forskere på hospitalsafdelingerne. De skal derfor være skolet i de samme discipliner, som er grundstammen i den kliniske forskning og så i øvrigt spille ind
med deres eget område. Endnu er de første kandidater ikke
udklækket – uddannelsen er toårig og startede sidste år.
Samarbejdet mellem Rigshospitalet og fakultetet er derimod for længst udklækket og i konstant udvikling i lyset
af behovet for at integrere den basale og den kliniske
forskning, understreger Ulla Wewer og Jannik Hilsted:
– Vi skal dyrke vores synergi – vi kan mere sammen end
hver for sig. Vi skal være én campus.
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Et kraftcenter for forskning
50% af al sundhedsvidenskabelig forskning i regionen udgår fra Rigshospitalet
– det største forskningsproducerende hospital i Danmark
Mellemrubrik

p

Rigshospitalet er et kraftcenter for sundhedsvidenskabelig
forskning. Vores mål er til stadighed at fremme forskningsmiljøer af høj international kvalitet. Vi ønsker at sikre,
at de seneste internationale forskningsmæssige og kliniske
resultater hurtigst muligt kommer patienterne til gavn.
Derfor er det nødvendigt, at forskningens resultater umiddelbart kan omsættes til klinisk praksis på Rigshospitalet
– og i det danske sundhedsvæsen.

Figur 3

Figur 1

Siden 2005 er referencer til de videnskabelige artikler
udgået fra Rigshospitalet hentet direkte fra PubMed via
programmet Reference Manager.

Eksterne og interne forskningsmidler
I 2006 modtog Rigshospitalet i alt 312 mio. kr. til forskning. Heraf blev der i 2006 anvendt 256 mio. kr. Ved
årets udgang henstod der således 325 mio. kr. øremærket
til konkrete forskningsprojekter i de kommende år.

Figur 2
Mange års investeringer har skabt stabile, dynamiske og
velfungerende forskningsmiljøer og ikke mindst markante
forskningsresultater. Det gør bevilling og donation attraktivt. Eksterne midler fra fonde, forskningsråd, industrien,
forskningsprogrammer m.m. bevilges dog typisk på baggrund af den forskning, Rigshospitalet præsterer for egne
interne forskningsmidler. Eksterne som interne midler
anvendt til forskning er stigende.

Rigshospitalets forskningsproduktion
Rigshospitalets videnskabelige produktion har været
stigende gennem alle årene. Det gælder også for året
2006. Antal fremmedsprogede tidsskriftartikler voksede
således i 2006 til 983, og det samlede antal publikationer
steg til i alt 1.192 – det største registrerede antal i beretningsperioden 1998-2006.

Ved årsskiftet 2006/2007 og overgangen til en ny organisering i Region Hovedstaden har Rigshospitalet valgt at
integrere dele af den tidligere trykte, videnskabelige årsrapport i en og samme årsberetning. Særligt interesserede
er velkomne for yderligere fakta på www.rigshospitalet.dk.
Her kan man bl.a. finde oversigten over samtlige publikationer udgået fra Rigshospitalet i 2006. Interesserede er
også velkomne til at henvende sig direkte til de enkelte
forskningsenheder, som ofte publicerer egne, dansk og/
eller engelsksprogede årsberetninger.

H:S Patent- og Kontraktenhed – resultater i perioden 2000-2006
p

I år 2006 blev H:S Patent- og Kontraktenhed etableret og
organiseret som en del af juridisk sekretariat på Rigshospitalet. Da Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S) blev
nedlagt ved årsskiftet og Region Hovedstaden etableret
d. 1. januar 2007, blev Patent- og Kontraktenhedens
hidtidige opgaver overført til Techtransenheden – enhed
for teknologioverførsel i Region Hovedstaden.

største antal anmeldte opfindelser, sammenlignet med
øvrige hospitaler i Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S).

Figur 4

I perioden 2003-2006 har der årligt været indtægter fra
opfindelserne svarende til ca. 1 mio. kr., og der kan i de
kommende år påregnes betydeligt, større indtægter fra
indgåede licensaftaler og etablerede selskaber.

H:S Patent- og Kontraktenhedens samlede resultater indtil årsskiftet 2006/07 ses til højre. Som det fremgår af
figur 4 tegner Rigshospitalets medarbejdere sig for det
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Figur 5
Indtil årsskiftet 2006/2007 er der etableret i alt 11 aktieselskaber og indgået i alt 13 licensaftaler på baggrund af
de overtagne opfindelser.
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Figur 1

Figur 3

Rigshospitalets forskningsproduktion 2002-2006

Eksterne forskningsmidler 2002-2006
Mio. kr.

2002

Saldo primo

194

Udgifter

276

2003
194
223

2004

2005

216

242

234

253

2006
269
256

Indtægter

275

245

260

280

312

Saldo ultimo

194

216

242

269

325

Figur 2
Figur 25

Mio. kr.

2002

2003

2004

2005

2006

Dr.med.-grader

11

17

18

14

11

Ph.d.-grader

35

27

42

55

40

Højere akademiske grader

46

44

60

69

51

Fremmedsprogede tidsskriftsartikler

788

819

811

935

983

Dansksprogede tidsskriftsartikler

147

116

122

147

135

Tidsskriftsartikler i alt

935

935

933

1.082

1.118

Fremmedsprogede bøger og bogkapitler

51

49

44

34

29

Dansksprogede bøger og bogkapitler

19

67

90

31

45

1.005

1.051

1.067

1.147

1.192

3

2

2

4

1

Publikationer i alt
Patenter (ansøgt eller godkendt)

Interne og eksterne forskningsmidler 2002-2006 (mio. kr.)

Antallet af dansksprogede publikationer var særligt højt i 2004, hvor flere lærebøger udkom i ny udgave.
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Søjlerne viser alene direkte omkostninger anvendt til forskning. Således ikke
indirekte omkostninger som administration, lys, varme m.v.

Figur 4

Figur 5
Figur 25

Antal medarbejderopfindelser i H:S 2000-2006
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Kommercialiseringsresultater pr. 1. januar 2007
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Af i alt 139 anmeldte medarbejderopfindelser i H:S levetid 2000-2006
overtog ovennævnte hospitaler i alt 83 opfindelser.
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Danmarks førende hospital
– udpluk af nyheder fra 2006
Rigshospitalets mål er at være det foretrukne valg for patienter med behov for højt specialiserede ydelser inden for diagnostik, behandling og pleje
November 2006

p

Ny hjerteklap sættes op gennem lysken
Rigshospitalet tog november 2006 som det første hospital
i Norden og det femte sted i verden en ny metode i brug.
To patienter fik nye hjerteklapper sat op via et indgreb i
lysken.
Metoden skåner patienterne for en langvarig, åben hjerteoperation med stop af hjertet og brug af hjertelungemaskine samt for et ugelangt efterfølgende ophold på
intensivafdelingen.
Det nye indgreb tager kun en time, brystkassen skal ikke
åbnes, og hjertet slår imens. Dagen efter kan patienten
tage hjem. Indgrebet foretages foruden i Danmark, også
i London, Dublin og i Canada.

og genetisk test. Det sker for at fastslå, om de selv er i
risiko for at udvikle samme sygdom som deres slægtning.
Det er den nyetablerede Enhed for Arvelige Hjertesygdomme (REAH) på Rigshospitalet, der står for den nye
medicinske disciplin. Rigshospitalet regner til en start
med årligt at kunne undersøge ca. 1.000 slægtninge til
hjertesyge.
Tre af Rigshospitalets centre står bag Enhed for Arvelige
Hjertesygdomme. Diagnostisk Center står for den laboratoriemæssige genetiske testning, Juliane Marie Centret
for genetisk rådgivning og Hjertecentret for at udarbejde
stamtræ sammen med patienten og for kontakt til slægtninge. Derudover varetager Hjertecentret information,
lægeundersøgelser, behandling og opfølgning – som ofte
strækker sig over mange år.

Oktober 2006

p
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Banebrydende tilbud til familier med
arvelige hjertesygdomme

Oktober 2006

Som det første sted i landet tilbyder Rigshospitalet slægtninge til patienter med én blandt 15 arvelige hjertesygdomme undersøgelse, genetisk test, rådgivning samt
evt. behandling.
Forældre, søskende og børn til patienter med en række
arvelige hjertesygdomme får nu tilbudt en undersøgelse

Ved at sænke blodtrykket til et meget lavt niveau er det
nu muligt at bortoperere en kræftsvulst i den forreste del
af øjet. Patienter med modermærkekræft undgår således
at få fjernet hele øjet. Før fik patienter med store svulster
af modermærkekræft i den forreste del af øjet fjernet
hele øjet. Det var ikke var muligt at operere svulsten i

Ny teknik redder øjet hos kræftpatienter

p
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årehinden væk, og strålebehandling gav for store bivirkninger, så øjet alligevel måtte fjernes. Nu kan patienterne
bevare øje og syn.
Det viser sig nu muligt at sænke blodtrykket under operation i øjet, så det ikke bløder fra øjets årehinde – det gør
det muligt at fjerne kræftsvulsten. Gevinsten er til at få
øje på: Patienten bevarer øjet og det meste af synet.
Hvert år får omkring 50 danskere modermærkekræft i
øjet, de fleste bevarer øjet. Rigshospitalet vurderer, at
yderligere fem patienter hvert år vil kunne redde øje og
syn i kraft af den nye operationsteknik.
Rigshospitalet er det eneste hospital i Danmark, der
anvender den nye teknik. Operationen udføres desuden
i Helsinki, Liverpool, Essen og Berlin. Rigshospitalet forventer også at operere norske og svenske patienter med
den nye teknik.

September 2006

p

Ny pumpe kan redde patienter med akut hjertesvigt
Impella er en lille pumpe, der kan støtte hjertets pumpefunktion hos patienter med akut hjertesvigt. Op mod halvdelen af de patienter, der ellers ville være døde af hjertesvigt, skønnes at kunne redde livet ved hjælp af pumpen.
Rigshospitalet har som de eneste i landet taget Impellapumpen i brug, der endnu kun anvendes få steder i Europa.
Impella kan gavne patienter med svært påvirket hjertepumpefunktion i tilslutning til infektioner.
Den største patientgruppe, der får øgede chancer for at
redde livet ved hjælp af Impella, er imidlertid patienter,
der rammes af akut blodprop, og som udvikler såkaldt

kadiogent shock. En alvorlig komplikation, der nedsætter
hjertets pumpeevne og medfører døden for op mod 50%
af patienterne indenfor det første døgn. Omkring 10%
procent af patienter med akut blodprop udvikler kardiogent
shock – det svarer til 250 danskere om året.
Også patienter, hvor hjertet efter en bypassoperation,
hjerteklapoperation eller ballonbehandling i en periode
har brug for støtte til pumpefunktionen, kan have gavn af
Impella-pumpen.

Juni 2006

Gravid efter livmoderhalskræft
Livmoderhalskræft rammer især yngre kvinder mellem
25-40 år – og dermed også kvinder, der endnu ikke har
fået børn. Indtil for få år siden var diagnosen kræft i livmoderhalsen ensbetydende med, at disse kvinder måtte
opgive at få børn. Sådan er det ikke mere.

p

Marts 2006 kom det første danske barn til verden – født
af en mor, der har gennemgået en livmoderbevarende
operation for livmoderhalskræft.
Metoden hedder trachelektomi, og er en operationsmetode,
som kan bruges, hvis kræften er i et tidligt stadie. Kræften
og de omkringliggende lymfeknuder fjernes gennem tre små
huller på maven ved en kikkertoperation. Den nederste del af
livmodermunden fjernes gennem skeden. Men selve livmoderen bevares, så kvinden stadig har mulighed for at få børn.
Flere end 10 danske kvinder er i dag (2006) opereret
med den livmoderbevarende metode.
Rigshospitalet er det eneste hospital i Danmark, der tilbyder
kvinder med livmoderhalskræft en livmoderbevarende
operation.

Mere på www.rigshospitalet.dk – nyheder 2006.

19

www.rigshospitalet.dk | årsberetning 2006

Mellemrubrik

Brødtekst

Udviklingen på personaleområdet
p

p

p

p

p
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I 2006 har Rigshospitalet haft en stabil udvikling på
personaleområdet med en vækst på 97 årsværk i forhold
til 2005. Væksten vedrører 46 årsværk for læger og 41
årsværk for medarbejdere i fleksjob m.fl. – herunder en
teknisk ændring af metoden for opgørelse svarende til
26,5 årsværk.
Personaleomsætningen for læger var i 2006 på det
næstlaveste niveau i 5 år og for plejepersonale på det
næsthøjeste niveau i 5 år. For kontor- og administrativt
personale herunder lægesekretærer steg personaleomsætningen i 2006 til det højeste niveau i 5 år.
Forbruget af overarbejde for læger og plejepersonale
steg i 2006 til det næsthøjeste niveau i 5 år. For kontorog administrativt personale, herunder lægesekretærer
var der en stigning fra et niveau på 1,2 %-1,3% i 2002 til
1,9 % i 2006.
Forbruget af eksterne vikarer steg til det højeste niveau i
5 år for såvel plejepersonale som kontor- og administrativt
personale. En øget personaleomsætning medfører flere
vakancer, som fører til stigende forbrug af overarbejde
og brug af eksterne vikarer.
Sygefraværet for læger var i 2006 på det laveste niveau
i 5 år. For kontor- og administrativt personale er der sket
en gradvis stigning fra 4,1 % i 2002 til 6,0 % i 2006.
For øvrige personalegrupper var sygefraværet i 2006
forholdsvist stabilt.

Overdragelse af personale
Allerede før årsskiftet 2006/2007 blev medarbejdere fra
bl.a. apotek, indkøb, IT og personaleadministration overflyttet til nye organisationer i Region Hovedstaden.
Psykiatrien blev udskilt fra somatikken og organiseret i
Region Hovedstadens Psykiatrivirksomhed. Det betød et
organisatorisk farvel til 302 medarbejdere, ligesom 51
medarbejdere fra Rigshospitalets IT-afdeling ved årsskiftet
2006/2007 blev overdraget til Region Hovedstaden.
I forbindelse med overdragelsen af funktioner og medarbejdere har Personaleafdelingen arbejdet med at fastlægge
procedurer for overdragelsen. Personaleafdelingen har
desuden forud for Rigshospitalets indtræden i Region
Hovedstaden sammen med øvrige hospitaler og stabsfunktioner i Region Hovedstaden deltaget i række arbejdsgrupper om fx generelle ansættelsesvilkår, delegeringsrammer, personalepolitikker og løndata.
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Figur 6

Figur 7

Fuldtidsstillinger 2004-2006
Centre

Personaleomsætning 2004-2006
2004

2005

2006

25%

Sengebærende centre

5.455,1

5.522,3

5.583,3

20%

Abdominalcentret

1.108,2

1.112,8

1.113,6

Finsencentret

757,6

780,8

818,7

Hjertecentret

787,0

757,7

743,4

HovedOrtoCentret

968,0

969,8

961,0

Juliane Marie Centret

938,3

977,6

999,1

Brødtekst

Neurocentret

896,1

923,7

947,5

1.671,7

1.751,7

1.787,2

Diagnostisk Center

881,5

895,8

919,1

Servicecentret

431,8

452,0

433,6

Tværgående centre og adm.

Adm. inkl. elevpuljer, kliniske ass. m.v.
I alt

358,4

403,9

434,4

7.126,9

7.272,0

7.370,5

15%
10%
5%
0%

Læger

2004

Pleje

2005

Øvrigt
sundhedsf.

Kontor/adm.

Service/
teknisk

2006

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

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

Figur 8

Figur 9

Overarbejde fordelt på hovedgrupper

Ekstern vikarforbrug fordelt på hovedgrupper
Antal nettoårsværk*

2004

2005

2006

5%

1,8

1,0

1,1

4%

FADL-vagter i plejen

78,0

79,0

80,2

Plejepersonale, Active Care m.fl.

25,9

31,3

62,7

Kontor- og adm. personale m.fl.

15,0

18,1

29,6

120,7

129,3

173,6

Læger

I alt

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

3%
2%
1%
0%

Læger

2004

Pleje

2005

Øvrigt
sundhedsf.

Kontor/adm.

Service/
teknisk

2006

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

Kalejdoskopiske klip med fokus på uddannelse og udvikling på tværs af virksomheden.
Yderligere information om de enkelte stabsafdelinger, enheder og funktioner – projekter og
indsatsområder i 2006 på www.rigshospitalet.dk
Brødtekst

Personaleafdelingen

Den lægelige efter – og videreuddannelse
Et af Personaleafdelingens arbejdsområder er den lægelige
efter- og videreuddannelse.
I 2006 har Personaleafdelingen i samarbejde med Center
for Klinisk Uddannelse (CEKU) på Rigshospitalet bl.a. beskæftiget sig med den videnskabelige tilgang til læringsmetoder og livslang kompetenceudvikling. Det har bl.a.
resulteret i to artikler i ”Ugeskrift for Læger” – dels om
fokuserede ophold som læringsmetode i den nye uddannelse til speciallæge, dels om evaluering af kompetencer
af speciallæger. Sidstnævnte også med bidrag fra Udviklingsafdelingen.

Kvalitetsorganisationen – Udviklingsafdelingen

Kvalitetsudvikling – og patienttilfredshed
Maj 2006 udkom flere store undersøgelser om patienttilfredshed, bl.a. ”Kræftpatientens venten” og H:S spørgeskemaundersøgelsen ”Patienters vurdering af hospitalsafdelinger i H:S 2005/2006”.
En opsummering af undersøgelserne viser, at uanset
afsæt og afsender, datagrundlag, statistisk grundlag og
metode m.m. gælder følgende konklusion: En meget høj
procentdel af patienter er generelt meget tilfredse med
det behandlingstilbud, de har modtaget på Rigshospitalet.
Undersøgelserne viser også, at patienterne oplever og
giver udtryk for manglende sammenhæng, koordination,
information – omsorg og kommunikation.
Maj 2006 udkom også den af Rigshospitalet iværksatte
undersøgelse ”To sider af samme sag – Patienters oplevelser
af fejl under indlæggelse og patientjournalers oplysninger
om utilsigtede hændelser”. Også denne undersøgelse
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viste, at patienter og sundhedspersonale opfatter fejl og
utilsigtede hændelser forskelligt.
Alle undersøgelser har dannet afsæt for dialog mellem
ledelser og medarbejdere i centre og klinikker og i kvalitetsorganisationen, og en række nye initiativer med fokus på
en yderligere målrettet dialog med patienter og patientforeninger er igangsat. Mere om undersøgelserne på
www.rigshospitalet.dk

Kvalitet – godkendelse og plan
Rigshospitalet blev sammen med de øvrige hospitaler i
Hovedstaden Sygehusfællesskab akkrediteret efter Joint
Commissions Internationale standarder først i 2002 og
igen i 2005. Den opnåede akkreditering er en international
kvalitetsgodkendelse, der gælder for 3 år. Rigshospitalet
skal re-akkrediteres igen i 2008.
Rigshospitalets Kvalitetsplan rummer en samlet, systematisk oversigt over de fælles områder, der kontinuerligt
overvåges på tværs af hospitalet og regelmæssigt rapporteres til Kvalitetsrådet. Mere om Rigshospitalets Kvalitetsplan
2006-2008 på www.rigshospitalet.dk – om hospitalet.

Konsulentenheden – Udviklingsafdelingen
Udover ledelsesudvikling og –uddannelse, tilbyder konsulentenheden organisationsudvikling, rådgivning, sparring
samt udviklingsopgaver og projekter på tværs af organisationen.

Eksempel – Lederudvikling og -uddannelse
I 2006 startede det 8. hold på Rigshospitalet egen interne,
tværfaglige lederuddannelse (RL). Uddannelsen henvender sig til
overlæger og afdelingslæger, -sygeplejersker, -radiografer m.fl.
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Brødtekst
Udannelsen løber over 18 måneder og har med sine tre
spor: Udviklingsdel, teoretisk del og et konkret udviklingsprojekt i klinikken en solid forankring i Rigshospitalets
organisatoriske hverdag. Uddannelsen udvikles løbende
i takt med skiftende krav og udfordringer til ledere i sundhedsvæsenet og er efter syv uddannelsesforløb evalueret
meget positivt af et eksternt konsulentfirma i samarbejde
med Udviklingsafdelingen. Mere om uddannelsen og evalueringen på www.rigshospitalet.dk – uddannelse.

Eksempel – Fusion og sammenlægning
I januar 2006 blev fusionen af to distriktspsykiatriske centre
(Indre By og Indre Nørrebro) til ét nyt Distriktspsykiatrisk
Center Sankt Joseph en realitet. Konsulentenheden var
med i processen fra start og har i tæt samarbejde med
ledelserne af de to centre arbejdet med at designe og tilrettelægge fusionsprocessen. Medarbejderne blev på et
tidligt tidspunkt inddraget aktivt i følgegrupper og på temadage. Rådgivning, coaching og facilitering af en række
seminarer for medarbejdere og ledere har stået centralt i
processen. Fokusområderne har været etablering af nye
fælles relationer, arbejdets organisering, samarbejdet og
mål og værdier.

Eksempel – Ledelsesevaluering
Rigshospitalets fokuserer på god ledelse og ledelsesudvikling, derfor ønsker direktionen at styrke dialogen mellem
ledere og medarbejdere. Ledelsesevaluering har været et
særligt satsområde i Rigshospitalets handlingsplan 20052006. Konsulentenheden har derfor gennemført et omfattende pilotprojekt om ledelsesevaluering. 21 ledere fra
syv centre er ”360° evalueret” af deres nærmeste ledere,
lederkolleger og af medarbejderne. Resultaterne fra pilot-

projektet peger på, at en fokuseret, ledelsesunderstøttet
proces som ledelsesevaluering i høj grad vil kvalificere
dialogen mellem virksomhedens forskellige ledelsesniveauer og mellem ledelse og medarbejdere.

Arbejdsmiljøenheden – Udviklingsafdelingen

Særlig indsats for sikkerhed og arbejdsmiljø
Centralkøkkenet modtog Rigshospitalets arbejdsmiljøpris
2006 for en ekstraordinær indsats for at forbedre sikkerheden og arbejdsmiljøet for de 125 medarbejdere i køkkenet.
Prisen uddeles af Hovedsikkerhedsudvalget på hospitalet.
Centralkøkkenet fik arbejdsmiljøprisen for en indsats, der
har fokuseret på at reducere nedslidning, mindske sygefravær samt på at arbejde fokuseret med rekruttering,
fastholdelse og udvikling af medarbejdere. I årets løb har
medarbejdere og ledere i Centralkøkkenet således opnået
gode resultater med at forbedre arbejdsgange og sociale
relationer i køkkenets i alt 8 teams.
Et omdrejningspunkt i Centralkøkkenets projekt ”Send
teamet til hovedeftersyn” har været at udvikle et lokalt forankret udviklingsværktøj, som gør medarbejderne i de enkelte teams i stand til selv at arbejde videre med at sikre
udvikling og forbedring i det lokale arbejdsmiljø. Projektet
blev gennemført i samarbejde med to eksterne arbejdspsykologer samt en følgegrupper fra Hovedstadens Sygehusfællesskab.
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IT- og den elektroniske arbejdsplads
IT bliver en mere og mere integreret og nødvendig del af det kliniske arbejde på vej
mod den elektroniske patientjournal

p

I efteråret 2006 valgte Hovedstadens Sygehusfællesskab
(H:S), Københavns Amt og et konsortium bestående af WMdata og ACURE at stoppe samarbejdet om levering af et
klinisk proces-modul til den elektroniske patientjournal (EPJ).
Klinisk procesmodul var ét af fem moduler i den fremtidige
EPJ i hovedstadsregionen. Baggrunden for at stoppe
samarbejdet var, at leveringen af modul Klinisk Proces
ville blive forsinket ca. tre år. Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns Amt – og fra årsskiftet 2006/2007
Region Hovedstadens arbejde med de øvrige moduler i
den elektroniske patientjournal fortsætter.

EPM og ORBIT i klinisk brug
Udbredelsen af IT i sundhedssektoren er et af de største
forandringsprojekter i den offentlige sektor.
I 2006 afsluttede Rigshospitalet implementeringen af
modul Elektronisk PatientMedicinering (EPM). Det betød
– og betyder fortsat – store ændringer i den kliniske
hverdag herunder omstilling til nye arbejdsgange og rutiner,
men EPM har alligevel fået en positiv modtagelse, for det
kliniske personale har i praksis erfaret, at EPM på en lang
række områder bidrager til at styrke og forbedre både
kvalitet og sikkerhed i forbindelse med patientmedicinering.
IT-afdelingen gennemførte i 2. halvår 2006 et såkaldt
”servicecheck” på EPM i de enkelte klinikker. Dette med
henblik på at sikre et optimalt udbytte af modulet på områder som fx sikkerhed, kvalitet, dokumentation og ressourceforbrug. Sideløbende er brugen af EPM evalueret
med henblik på at drøfte og opsamle ønsker til ændringer og/eller nye tiltag i den videre udvikling af det Elektroniske PatientMedicineringsmodul.
2006 var også året, hvor Rigshospitalet via et pilotprojekt høstede erfaringer med implementering af ORBIT –
et IT-system til operationsplanlægning. Systemet anvendes
til at bestille, planlægge og dokumentere alt vedrørende
operationer. Systemet dækker hele den kliniske proces –
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fra kirurgen registrerer behovet for en operation, til operationen er gennemført, og patienten har forladt opvågningen.
Systemet skal sikre optimal udnyttelse af ressourcerne
på operationsgange, og systemet er indledningsvis modtaget meget positivt af det tværfaglige kliniske personale,
der er involveret i brugen af systemet. Implementeringen
af ORBIT fortsætter i 2007.

IT-drift centraliseret og overdraget
Etableringen af Region Hovedstaden ved årsskiftet
2006/2007 indebar en centralisering af IT-driften i Koncern IT (KIT) i Region Hovedstaden. En stor del af de driftsopgaver, som Rigshospitalets IT-afdeling tidligere varetog,
blev overdraget til Koncern IT. En række IT-opgaver varetages fortsat lokalt bl.a. support af PC’ere (bærbare og
PDA’er), brugersupport i Service Desk samt en række opgaver relateret til systemledelse og projekter fx KMS-databaser, print- og klientprojekter samt IT i sundhedssektoren.

Strategien: Én funktion ét system
Som omtalt valgte regionsparterne i 2006 at stoppe samarbejdet om levering af et klinisk proces-modul til den elektroniske patientjournal (EPJ), der i alt består af fem moduler.
Efterfølgende valgte Region H en anden strategi for at nå
den overordnede vision. Strategien er på kort sigt (frem
til medio 2008) at udbrede allerede ibrugtagne kliniske
funktionaliteter i regionen, så flere får gavn og udbytte af
disse funktionaliteter.
Strategien indebærer samtidig en forenkling (konsolidering)
af IT-miljøet i Region H under overskriften ”Én funktion ét
system”. Dette for blandt andet at lette og smidiggøre
samarbejdet på tværs af hospitalerne i regionen. Parallelt
hermed er der arbejdet med en mere langsigtet IT-strategi 2007-2010.
Mere på www.rigshospitalet.dk og www.regionh.dk
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Mere om IT-afdelingens organisation, fakta om afdelingens ydelser i 2006 m.m.
på www.rigshospitalet.dk
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Årets resultat
p

Rigshospitalet opnåede i 2006 et positivt resultat på 8,4
mio. kr. på den ordinære drift i forhold til budgettet. Det
er 10. år i træk, at Rigshospitalet slutter et regnskabsår
med et positivt resultat.

Finansieringsgrundlag 2006

Årets resultater i hovedpunkter
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det ordinære driftsresultat: Et overskud på 8,4 mio. kr.
Antal udskrivninger steg med 1,3 % til 66.029
Antal sengedage faldt med 0,6 % til 373.372
Antal øvrige ydelser steg med 19,5 % til 135.543
Antal operationer faldt 0,7 % til i alt 47.721
Antal ambulante besøg steg med 5 % til i alt 390.292
Den gennemsnitlige liggetid er reduceret til 5,7 dage
Belægningsprocenten faldt fra 88,5 % til 87,7
Forskningsaktiviteterne tiltrak 312 mio. kr.

Nettobevilling
47%

Indtægter
53%

Figur 13

Indtægter og udgifter i 2006

Budget 2007

H:S´ nettobevilling til Rigshospitalet er øget med 95,1
mio. kr. – til i alt 2.451,3 mio. kr. mod 2.356,2 mio. kr.
i år 2005. Hospitalets indtægter er samtidig vokset med
252,4 mio. kr. De øgede indtægter stammer hovedsagligt fra øget aktivitet. De samlede udgifter er steget med
352,3 mio. kr. i forhold til året før. Den primære årsag til
stigningen er øgede personaleudgifter på i alt 173,3 mio.
kr., men også øgede medicinudgifter på 117,5 mio. kr.
bidrager væsentligt til stigningen i de samlede udgifter.

Som det fremgår af figur 13, udgør nettobevillingen fra
Region Hovedstaden til Rigshospitalet i år 2007 i alt
2.999,4 mio. kr., hvilket er 548,1 mio. kr. mere end den
budgetterede nettobevilling i 2006. Baggrunden for den
øgede nettobevilling er primært, at Rigshospitalet – før
regionerne blev dannet – havde indtægter ved salg til
det tidligere Københavns Amt, Frederiksborg Amt og
Bornholms Regionskommune. Disse indgår nu i Region
Hovedstaden sammen med Rigshospitalet. Behandling af
borgere fra Region Hovedstaden finansieres ikke ved salg
men ved nettobevilling fra regionen.
I forhold til budgettet for 2006 forventes de samlede
udgifter at falde med 178,1 mio. kr. – indtægterne
ventes at falde med 726,2 mio. kr. De relativt store
forskydninger mellem årene skyldes som nævnt regionsdannelsen.

Finansieringsgrundlag 2006
Rigshospitalet var frem til dannelsen af Region Hovedstaden den 1. januar 2007 primært finansieret fra to kilder:
Nettobevilling fra H:S og indtægter fra salg af hospitalets
ydelser.
Rigshospitalets finansieringsbehov var i 2006 på i alt 5,2
mia. kr., heraf udgør nettobevillingen fra H:S 47%, mens
indtægten ved salg af ydelser til amter m.v. udgør de
resterende 53%. Den del, der finansieres ved salg af
ydelser, er steget fra 51 % til 53 % i forhold til 2005.
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Rigshospitalets samlede virksomhed 2004-2006
Antal

Rigshospitalet set på bundlinien – Regnskab 2002-2006

Regnskab 2004 Regnskab 2005 Regnskab 2006

Operationer

45.225

48.057

47.721

Sygehusudskrivninger

63.034

65.169

66.029

Ambulante besøg

349.147

371.680

390.292

Berørte cpr.-nr.

108.946

113.803

117.630

Sengedage

372.963

375.431

373.372

Øvrige ydelser a)

109.040

113.401

134.804

84,5%

88,5%

87,7%

Belægningsprocent b)
Gns. liggetid (dage) c)

5,9

5,8

5,7

Udgifter mio. Kr.

4.495

4.809

4.612

Antal ansatte (fuldtids) d)

7.127

7.274

7.371

Mio. kr.

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

2002

2003

2004

2005

2006

Tallene i Rigshospitalets Årsberetning 2006 er ikke direkte sammenlignelige
med H:S´ regnskabstal. Det skyldes forskelle mellem H:S´ og Rigshospitalets
opgørelsesmetoder af aktivitets- og regnskabstal.

Figur 13

Tabellen viser kun takstbelagte aktiviteter.

Ordinær driftsresultat 2005-2006 samt budget 2007

a) Øvrige ydelser så som efterfølgende strålebehandling, KAG, dialyse m.v.
b) Belægningsprocenten er beregnet i forhold til antallet af disponible senge

Mio. kr.

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.

Regnskab 2005 Regnskab 2006 Budget 2006 Budget 2007

Indtægter

2.466,4

2.718,8

2.633,3

1.907,1

Udgifter

4.809,4

5.161,7

5.084,6

4.906,5

Nettobevilling

2.356,2

2.451,3

2.451,3

2.999,4

13,2

8,4

0,0

0,0

Resultat

Rigshospitalets aktivitet i 2006 fordelt på brugerne
Antal

Operationer

%

Udskrivninger

%

26.295

55%

31.281

47%

240.399

62%

Københavns Amt

4.115

9%

6.581

10%

39.841

Frederiksborg Amt

3.674

8%

4.959

8%

28.578

Roskilde Amt

2.345

5%

3.458

5%

Vestsjællands Amt

3.899

8%

6.806

Storstrøms Amt

2.865

6%

5.032

Bornholms Amt

1.326

3%

444

H:S-området

Grønland
Færøerne
Øvrige brugere
I alt

Amb.besøg

%

Sengedage

%

Øvrige ydel.

%

178.848

48%

64.265

48%

10%

37.556

10%

9.951

7%

7%

28.546

8%

8.391

6%

16.824

4%

17.638

5%

4.882

4%

10%

27.415

7%

35.087

9%

18.787

14%

8%

17.515

4%

28.930

8%

17.069

13%

1.798

3%

5.308

1%

10.506

3%

3.617

3%

1%

1.006

2%

2.034

1%

6.833

2%

2.026

2%

641

1%

1.019

2%

1.964

1%

6.931

2%

1.786

1%

2.117

4%

4.089

6%

10.414

3%

22.497

6%

4.030

3%

47.721

100%

66.029

100%

390.292

100%

373.372

100%

134.804

100%

Tabellen viser kun takstbelagte aktiviteter. Om Rigshospitalets samarbejde med H:S og de østdanske amter – og om hospitalets lands- og landsdelsfunktioner
samt taksten på en ydelse. Se mere www.rigshospitalet.dk
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Rigshospitalets udgifter

p

p

p
p

Rigshospitalets samlede udgifter steg med 352,3 mio. kr.
sammenlignet med 2005 – hvilket svarer til en stigning
på 7,84 %. Stigningen skyldes dels den almindelige prisog lønudvikling – dels øget aktivitet.
Udgifterne til personale steg med 6,4 %, hvilket skyldes den almindelige lønudvikling samt en stigning i antal
ansatte som følge af den øgede aktivitet. Relativt er udgifterne til personale igen i 2006 faldet, idet personaleudgifternes andel af de totale udgifter i år er 55,9 % mod
56,4 % i 2005.
Udgifterne til medicin stiger fortsat markant – og var
i 2006 øget med 117,5 mio. kr. i forhold til året før.
Stigningen skyldes for hovedparten øget forbrug af særydelsesmedicin, forbruget af konventionel medicin er kun
steget meget beskedent.
Stigningen i udgifterne til drift skyldes bl.a. øgede udgifter i forbindelse med indkøb af apperatur, reagenser
og andre behandlingsorienterede artikler.
Fællesudgifterne er steget med 11,3 mio. kr., svarende
til en stigning på 2,3 % i forhold til 2005. Dette skyldes
den almindelige prisudvikling.

Udgifter til ordinær drift 2006
Fællesudgifter
9,6%

Drift
18,3%
Personale
55,9%
Medicin
16,2%

Vækst i medicinudgifter
p

Udgifterne til medicin er som i de foregående år også i
2006 vokset markant. Rigshospitalets samlede udgifter
til medicin steg i 2006 med 117,5 mio. kr., svarende til
en vækst på 16,2 %. Til sammenligning var væksten 10
% i 2005. Går man længere tilbage i tiden ses, at væksten fra 1999 til år 2006 har været næsten 113 % fra
392 mio. kr. i 1999 til 836 mio. kr. i 2006.

Særydelsesmedicin
Væksten i medicinudgifterne i 2006 skyldes væsentligst
en vækst i udgifterne til særydelsesmedicin, som stiger
med 111,7 mio. kr. svarende til 20 %. Særydelsesmedicin er medicin, som anvendes til en afgrænset gruppe
patienter, hvor medicinudgiften pr. behandling er særlig
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høj. Særydelsesmedicin afregnes med amterne efter
forbrug. Med en vækst på 111,7 mio. kr. udgør væksten
i særydelser således hovedparten af stigningen i det
samlede medicinudgifter på 117,5 mio. kr.
Det absolut største vækstområde er medicin til kræftbehandling, svarende til ca. en trediedel af væksten.
Væksten skyldes flere forhold herunder en generel vækst i
antallet af patienter i behandling, ibrugtagning af mange nye
behandlinger og udvidelse af indikationsområder. Desuden
anvendelse af nye og dyrere præparater, samt en udvidelse
af indsatsen indenfor eksperimentel kræftbehandling.
Mere om væksten i medicinudgifter på www.rigshospitalet.dk
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Nøgletal for Rigshospitalets otte centre
Seks centre yder behandling og pleje til patienter. To tværgående centre samt administration
med IT-afdeling yder tværorganisatorisk service.

Diagnostisk Center
Antal
Udgifter mio. kr. c)
Ansatte (fuldtids) d)

Hjertecentret
Regnskab 2006

Ændring fra 2005

535,6

9,6%

919

2,6%

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

Antal

Regnskab 2006

Ændring fra 2005

Udgifter mio. kr. c)

553

3,1%

Ansatte (fuldtids) d)

743

-1,9%

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

HovedOrtoCentret
Antal

Servicecenteret
Antal
Udgifter mio. kr. c)
Ansatte (fuldtids) d)

Regnskab 2006

Ændring fra 2005

193,4

3,6%

434

-4,1%

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

Udgifter mio. kr. c)
Ansatte (fuldtids) d)

Ændring fra 2005

781,5

5,7%

434

7,5%

Ansatte (fuldtids) d)

491

3,1%

Ansatte (fuldtids) d)

961

-0,9%

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

Regnskab 2006

Ændring fra 2005

Udgifter mio. kr. c)

636

10,9%

Ansatte (fuldtids) d)

999

2,1%

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

Neurocentret

Abdominalcentret

Udgifter mio. kr. c)

Udgifter mio. kr. c)

Antal

Regnskab 2006

Administrationen består foruden Direktionen med sekretariat, af Personaleafdelingen, Udviklings- og Uddannelsesafdeling, Økonomi- og Planlægningsafdeling samt IT-afdelingen.

Antal

Ændring fra 2005

Juliane Marie Centret

Administration, IT og fællesudgifter
Antal

Regnskab 2006

Antal
Regnskab 2006

Ændring fra 2005

698

6,1%

1.114

0,1%

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

Regnskab 2006

Ændring fra 2005

Udgifter mio. kr. c)

563

5,0%

Ansatte (fuldtids) d)

948

2,5%

Neurocenteret behandler sygdomme i hjernen og kroppens nervebaner –
herunder apopleksi, demens og sclerose. Desuden psykiatri, sexologi og
behandling af smerter. Rummer respirationscenter Øst med hjemmerespiratorbehandling.

Finsencentret
Antal

Regnskab 2006

Ændring fra 2005

Udgifter mio. kr. c)

711

15,6%

Ansatte (fuldtids) d)

819

4,8%

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

Fælles for figurerne
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.
Flere nøgletal for hver af de enkelte centre på www.rigshospitalet.dk

29

www.rigshospitalet.dk | årsberetning 2006

En donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har muliggjort
etablering af en helikopterlandingsplads på taget af Rigshospitalets Centralkompleks. Helikopterlandingspladsen indvies efteråret 2007.
Mere om byggeriet på www.rigshospitalet.dk – Riget bygger.

Redaktion Hospitalsdirektør Jørgen Jørgensen (ansvarsh.), Informationsmedarbejder Lisbeth Westergaard
Grafisk design og produktion www.bureaulist.dk Foto Lars Bahl og Steen Brogaard (v. forord). Oplag 2.000 stk. Juli 2007
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6.000 kvadratmeter gårdhave – et areal på størrelse med Gråbrødre Torv i København – er i 2006 omdannet til en
grøn oase mellem hospitalets høje bygninger. Der er plantet 1.150 taksbuske, 65 ginkgo biloba træer, 15 troldnød
og 2.500 stauder i orange, gule, hvide og blå farver til glæde for patienter, pårørende, besøgende og medarbejdere.
Mere om haven på www.rigshospitalet.dk – Riget bygger.

Mission, mål og værdier – Rigshospitalet nu og i fremtiden
p

Mission, mål og værdier
Direktionen varetager 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 2005-2006” er der overalt i organisationen arbejdet
målrettet med at omsætte ord og værdier til konkrete
handlinger til gavn for patienterne.

Rigshospitalet er ...
Patienternes hospital
Et kraftcenter for sundhedsvidenskabelig forskning
Medarbejdernes arbejdsplads
En virksomhed
Læs mere om vores mission, mål og værdier på
www.rigshospitalet.dk
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Årsberetning med fakta og nøgletal for Rigshospitalets samlede virksomhed 2006.
7.370 fuldtidsansatte medarbejdere. 47.721 operationer. 390.292 ambulante besøg.
Et stigende antal videnskabelige publikationer og et positivt resultat på bundlinien –
for 10. år i træk. Samt artikler og interviews med holdninger til udfordringer, der følger.

Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Telefon 35 45 35 45
www.rigshospitalet.dk

