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”Vi skal bruge kræfterne rigtigt”
2010 var et begivenhedsrigt år for Rigshospitalet.
Både på godt og på ondt. Store sparekrav betød, at vi
måtte afskedige 103 medarbejdere – men samtidig
bød året også på udviklingen af en ny vision og ønsket om at blive Danmarks internationale hospital.
Og selvom det kan lyde modstridende, hænger fyringer og store ambitioner tæt sammen. For der skal
netop være en balance mellem de to udfordringer,
og Rigshospitalets Vision 2020 skal være med til at
føre os ind i en fremtid, der udvikler os, så sparekrav og afskedigelser ikke bremser os. Vi har mange
udfordringer nu og her, men derfor må vi netop
ikke slippe taget i det lange perspektiv.
Vision 2020 handler i høj grad om internationalisering. Det betyder, at vi som hospital i fremtiden

Hospitalsdirektør Torben Stentoft

ikke ’bare’ skal levere behandling, forskning og uddannelse – vi skal levere international behandling,
international forskning og international uddannelse i endnu højere grad, end vi gør det i dag. Og som
en del af visionen skal vi fremover udnytte vores
ressourcer så godt, at vi kan frigøre nogle af dem til
udvikling. Vores produktivitet skal være høj – men
det er ikke ensbetydende med, at vi skal løbe hurtigere og hurtigere. Det betyder, at vi skal bruge kræfterne rigtigt og udnytte vores ressourcer smartere,
så vi frigør kræfter til at blive det, vi har formuleret
i Vision 2020 – bl.a. Danmarks internationale hospital og et godt sted at arbejde.
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”Sundhedsfaglig forskning styrker
kvaliteten af pleje og behandling”
På Rigshospitalet blev der i 2010 i hidtil uset grad
udført forskning blandt faggrupper, der indtil for
nogle år siden ellers ikke havde en stærk tradition
for at forske. Det er medarbejdere med mellemlange videregående grunduddannelser og en efterfølgende master- eller kandidatuddannelse – bl.a.
sygeplejersker, jordemødre, bioanalytikere, ergo- og
fysioterapeuter. Forskningen også i disse fagområder spiller netop en vigtig rolle for faglig udvikling
og evidensbaseret viden, og det kan være med til
at styrke kvaliteten af den tværfaglige pleje og behandling. Derfor blev der i 2010 formuleret en reel
forskningsstrategi med konkrete handlingsplaner

for sygeplejeområdet – og her i 2011 arbejder vi
med lignende strategier for de øvrige sundhedsfaglige professioner.
2010 blev også året, hvor Rigshospitalet for alvor
satte fokus på arbejdsmiljø og trivsel. 75% af hospitalets ansatte valgte at medvirke i den regionale
TrivselOP-undersøgelse, og resultatet viste både en
generelt høj trivsel på Rigshospitalet – men også udfordringer med bl.a. stress, mobning og ergonomi.
Udfordringer, som vi nu arbejder på at komme
videre med.

Sygeplejedirektør Helen Bernt Andersen
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”Global Excellence-prisen har høj
signalværdi”
2010 var et år, der bød på en særlig markering for
Rigshospitalet. 10 hospitalsafdelinger blev af Region Hovedstaden udnævnt til vindere af Global
Excellence-prisen – og seks ud af 10 afdelinger tilhørte Rigshospitalet. Copenhagen HIV Programme,
Klinik for Fysiologi, Nuklearmedicin & PET, Radioterapiklinikken, Klinik for Vækst og Reproduktion,
Gynækologisk Klinik samt Nationalt Videnscenter
for Demens modtog prisen, der blev givet til afdelinger, der arbejder med sundhed på et niveau i absolut verdensklasse.

Lægelig direktør Jannik Hilsted

For Rigshospitalet har det naturligvis en høj signalværdi at have hele seks klinikker, der er værdige til
Global Excellence-prisen, og udnævnelsen vakte stor
glæde blandt de ansatte. Men sådanne priser betyder også en række fordele for patienterne. For det
betyder samtidigt, at vi er med helt fremme – hvilket naturligvis medfører en bedre patientbehandling. Jo større viden og erfaring, vi opnår gennem
forskning og udvikling, jo bedre kan vi behandle
patienterne med de nyeste fremskridt.
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En milepæl for fremtidens
Rigshospital
I marts 2010 godkendte Regionsrådet idéoplægget for det kommende byggeri på Rigshospitalets
område. I idéoplægget er det beskrevet, hvilke nybyggerier Rigshospitalet ønsker at opføre over de
næste ti år. Godkendelsen omfatter opførelsen af
to nye bygninger og et parkeringshus.
Over de næste ti år vil tre nye byggerier blive opført
på Rigshospitalets område. Nybyggerierne vil for
alvor bringe hospitalet ind på den internationale
bane, både med hensyn til behandling, patientsikkerhed og forskning.
I marts 2010 godkendte Regionsrådet idéoplægget
til etableringen af i alt 70.900 bruttokvadratmeter
nyt hospitalsbyggeri af international standard. Med
godkendelsen kunne projektgruppen fortsætte arbejdet med at udfærdige det byggeprogram, der i
detaljer beskriver kravene til indretning og udformning.
Det byggeri, der er beskrevet i ideoplægget, omfatter:
• Et nybyggeri i hjørnet mod Blegdamsvej og Frederik V’s Vej. Her skal HovedOrtoCentrets og
NeuroCentrets senge, operationsstuer, kontorer og
diverse støttefunktioner placeres.
• Et nybyggeri mod Juliane Maries Vej og Henrik
Harpestrengs Vej, der skal huse patienthotel og
Rigshospitalets administration.
• Et parkeringshus med 650 pladser, som skal ligge
i hjørnet af Frederik V’s Vej og Edel Sauntes Allé.
Byggeprogrammet er blevet til i samarbejde med
medarbejdere, patienter og pårørende, hvilket sik-

rer, at fremtidens Rigshospital imødekommer de
mangeartede og forskellige krav, brugerne har.
Ensengsstuer til patienterne
Ensengsstuer har været højt på ønskelisten for de
fleste. Dels fordi det giver en højere grad af privatliv
for patienterne og deres pårørende under indlæggelsen, og dels fordi det mindsker risikoen for smittefare. Dertil gør ensengsstuer det nemmere for det
sundhedsfaglige personale at overholde regler om
tavshedspligten. Ensengsstuer er i høj grad en del af
fremtidens hospitalsvæsen, som skal kunne favne
nye typer patienter og høje krav til standardisering
og sikkerhed.
Nogle af de eksisterende bygninger vil skulle vige
pladsen for de nye. De bygninger, der i dag huser
Epidemiklinikken, ambulant hæmodialyse, Funktionærboligerne, Børneriget, Demensklinikken,
samt administrations- og forskningslokaler, vil blive
revet ned.
Byggeriet er første del af Helhedsplanen for Rigshospitalet, der omfatter mere nybyggeri og en gennemgribende renovering af de øvrige bygninger.
Når helhedsplanen er gennemført, vil Rigshospitalets bygningsmæssige standard være på niveau med
nye hospitalsstandarder på store universitetshospitaler i udlandet, og der vil være mulighed for fortsat
faglig udvikling på internationalt niveau.
Følg med i Rigshospitalets nybyggeri på
www.rigshospitalet.dk/nythospital
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Første store leverresektion med
kikkertkirurgi
For første gang i Rigshospitalets historie lykkedes
det i 2010 at fjerne næsten en halv lever ved hjælp
af kikkertkirurgi. Det banede vejen for optimerede
patientforløb.
På Rigshospitalets Kirurgiske Gastroenterologiske
Klinik foretager man over 100 leveroperationer om
året. Traditionelt er disse operationer blevet udført
ved åben kirurgi, hvilket indebærer et snit tværs
over maven. Igennem de senere år har man gradvist opnået erfaring med laparoskopisk operation
(kikkertkirurgi). I begyndelsen var det kun mindre
resektioner, som blev udført laparoskopisk, men i
2010 lykkedes det at fjerne næsten en halv lever
med denne metode.
Det banede vejen for, at der blev indført laparoskopisk operation som rutine ved flere og flere leverresektioner samt et optimeret forløb for patienterne
med en kortere indlæggelsestid.

Hurtigere behandling med færre komplikationer
Laparoskopisk operation udføres med fire små snit
(ca. 1 cm), hvorigennem kikkert og instrumenter
indføres. Det syge væv fjernes gennem et af snittene, som oftest må udvides lidt. Indgrebet er betydelig mere skånsomt end åben operation, og komplikationer som betændelse i såret, lungebetændelse
og ar-brok ses derfor sjældent.
Laparoskopisk operation udgør nu omtrent en fjerdedel af leverkirurgien. Udover leveroperationer
foregår operation med fjernelse af milt og operation
for mindre svulster i mavesæk også oftest laparoskopisk. Klinikkens kirurger arbejder hele tiden på at
uddanne sig til at kunne varetage de bedste og sikreste operationsmetoder, bl.a. ved samarbejde med
udenlandske kolleger. En udvikling, der i høj grad
forbedrer behandlingsforløbene for patienterne,
fordi sikkerheden højnes og hospitalsopholdene
afkortes.
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Bedre brug af donorblod
Blodtransfusioner er ikke altid til patientens bedste, og derfor valgte Rigshospitalet i 2010 som det
første danske hospital at ansætte en sygeplejefaglig blodmanager. Målet er at mindske forbruget af
donorblod og dermed højne patientsikkerheden.
Danmark har verdensrekord i forbrug af donorblod
pr. indbygger, men blodtransfusioner er ikke altid
til patientens bedste. I de sidste 10 år har flere internationale undersøgelser dokumenteret, at det
rummer en række risici og bivirkninger at modtage
donorblod. I princippet er donorblod til patienter,
der bløder eller har blødt meget, fx i forbindelse med
traumer eller akut kirurgi, hvor man redder liv ved at
transfundere meget og hurtigt. Til gengæld skal patienter med mindre alvorlige blodtab have ordineret
donorblod efter den mere restriktive og optimerede
transfusionsstrategi, som er udbredt på hele Rigshospitalet gennem projekt ’Pas på blodet’, som startede
i 2009, hvor Rigshospitalet ansatte Danmarks første
lægefaglige blodmanager.
Sygeplejersker spiller afgørende rolle
I 2010 valgte Transfusionsmedicinsk Enhed i Blodbanken derfor at ansætte Danmarks første sygeplejefaglige blodmanager. Sammen med den lægelige
blodmanager sikres det, at projekt ’Pas på blodet’
praktiseres både tværfagligt og tværdisciplinært.
Sygeplejersker skal på lige fod med læger have nyeste viden, information og undervisning – på sygeplejefagets præmisser. Målet er, at sygeplejerskerne
bliver bevidste om deres rolle og ansvar i arbejdet

med at højne omsorgen og øge patientsikkerheden
ved at praktisere den nye optimerede transfusionsstrategi for donorblod.
’Pas på blodet’ er for den sygeplejefaglige del
inspireret af bl.a. australske, canadiske og engelske programmer som ’ON-Trac’ og ’Better Blood
Transfusion’, udviklet til og af sygeplejersker. De
udenlandske erfaringer viser, at sygeplejersker med
sådanne programmer har opnået konkret og kvalificeret viden om blodtransfusion, hvilket har ført
til en bedre kvalitet i behandlingen og reduktion i
anvendelsen af donorblod.
Bedre kvalitet af transfusionsbehandlingen
Rigshospitalet har foreløbig oplevet en markant forbedring, så transfusionsbehandlingen i højere grad
følger både internationale og nationale retningslinjer. Forbedringen ses bl.a. ved, at der er færre patienter med mindre blodtab, der nu får donorblod,
mens man fortsat transfunderer intensivt og dermed opretholder overlevelsen ved de store blodtab.
Projektet har i 2010 især fokuseret på kirurgiske,
anæstesiologiske og intensive klinikker med stort
forbrug af donorblod. I disse klinikker er forbruget
af donorblod faldet med 10-40% til trods for en
generel stigning i aktiviteten. På hele Rigshospitalet
er forbruget af donorblod i løbet af 2009-2010 faldet med over 20%.
Projekt ’Pas på blodet’ er støttet af TrygFonden.
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Ny behandling til hjertepatienter
En ny metode til behandling af utætte hjerteklapper blev i 2010 taget i brug på Rigshospitalet. Ved
hjælp af et skånsomt indgreb gennem lysken kan
en clips bruges til behandling af patienter, som
ikke tåler traditionel hjertekirurgi.
For nogle patienter er en åben hjerteoperation
ikke mulig på grund af for høj risiko for død eller alvorlige komplikationer. Sådanne patienter
har hidtil måtte klare sig med en behandling med
hjertemedicin. Hos en gruppe af disse patienter er
en behandling med en såkaldt ’MitraClip’ nu en
mulighed. Det drejer sig om patienter med utæthed
af hjerteklappen mellem venstre forkammer og venstre hovedkammer, såkaldt mitralinsufficiens. Med
den nye løsning føres metalclipsen via en blodåre i
lysken op til hjertet og fastsættes på hjerteklappen,
så den bliver tæt.

Foreløbig har 25 patienter på Rigshospitalet fået
tætnet den utætte hjerteklap med den nye behandling, og lægerne forventer, at man på sigt vil kunne
behandle op til 100 patienter årligt med MitraClip.
Gode resultater
Hjertekirurgerne har gode resultater med enten
at reparere utætte mitralklapper eller at udskifte
dem med kunstige klapper. Der er dog en gruppe
patienter, hvor operation er for risikabel. Det gælder specielt ældre patienter, patienter der tidligere
har gennemgået hjertekirurgi og patienter med
andre lidelser. Den nye behandling er dermed ikke
i konkurrence med de kirurgiske indgreb, men en
ny mulighed for symptomforbedring hos ældre og
svækkede patienter med utæt hjerteklap.
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Ny behandling af
svimmelhedssygdom
Som det første hospital i Europa kan Rigshospitalet
nu behandle patienter, der lider af svimmelhed, med
en tur i Epley Omniax-stolen..
Rigshospitalets Øre-næse-halskirurgiske Klinik indførte i 2010 en ny behandling af svimmelhed, hvor
lægerne anvender en såkaldt Epley Omniax-stol,
som kan diagnosticere og behandle positions- eller
stillingsbetinget svimmelhed.
Et udtalt og overset problem
Svimmelhed er hos mange mennesker et udtalt og
ofte overset problem, som man generelt har været
dårlig til at behandle. Undersøgelser fra nabolande
viser, at helt op til 10% af patienterne i primærsektoren klager over svimmelhed, og for denne gruppe
forekommer svimmelhed livet ud for op mod 50%.
Der er derfor ingen grund til at tro, at dette tal er
anderledes i Danmark.
Øresten den hyppigste årsag
Årsager til svimmelhed kan være mange, men den
hyppigste årsag er øresten – også kaldet godartet positions svimmelhed (Benign Paroxysmal Positions
Vertigo, BPPV). Uvist hvorfor vil løsrevne kalkkrystaller engang imellem hos nogle patienter bevæge

sig ind i en af det indre øres tre buegange og dermed hindre buegangens naturlige væskebevægelser,
når hovedet roteres. Det betyder, at der registreres
et forkert signal fra det indre øre, og at man bliver
svimmel.
Effektiv behandling
Med den nye Epley-stol fra USA håber man fremover at kunne hjælpe sygdomstilfælde af BPPV, som
tidligere har været nærmest umulige at behandle
tilfredsstillende. Epley-stolen kan drejes i alle tre
plan 360 gr. rundt. Det betyder, at det nu er muligt
at behandle også de tidligere, allermest behandlingsresistente tilfælde af sygdommen.
Rigshospitalets Øre-næse-halskirurgiske Klinik har
status af højt specialiseret behandlingsenhed inden
for svimmelhedssygdomme og sikrer desuden – i
samarbejde med Flyvemedicinsk Klinik – at fx civile
og militære piloter ikke flyver med svimmelhedssygdom.
Behandlingen mod svimmelhed er gjort mulig takket være en donation fra AP Møllers Familiefond på
knap 1 mio. kr.
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Forskning i diabetes hos gravide
redder nyfødte
At have diabetes og være gravid var tidligere forbundet med stor risiko for mor og barn. Men års
forskning har forbedret både kvinder og børns
chancer. Et nyt professorat blev i 2010 oprettet for
bl.a. at afklare, om bedre kontrol af blodsukkeret
kan forebygge overvægtige nyfødte og for tidlig
fødsel.
20% fik svangerskabsforgiftning, 40% fødte for tidligt, og 2% af børnene døde før eller under fødslen.
Sådan så virkeligheden ud for få år siden for gravide
med type 1-diabetes og deres børn. Siden har intensiv forskning ført til, at kombinationen graviditet og
diabetes ikke længere er så risikabel.
På Rigshospitalet har Medicinsk Endokrinologisk
Klinik og Obstetrisk Klinik i samarbejde gennem
forskning og udvikling vendt de triste tal til det
bedre. I dag får kun 7% af de gravide med diabetes
svangerskabsforgiftning, 20% – mod tidligere 40%
– føder for tidligt, og risikoen for, at børnene dør før
eller under fødslen, er nu stort set som hos gravide
uden diabetes. Det skyldes bl.a. indførelse af blodtryksbehandling tidligere i graviditeten og brug af
nye insulintyper til gravide med type 1-diabetes.

Stort forsøg med blodsukkermåling
Det er dog langtfra godt nok. 20% af kvinderne med
diabetes føder stadig for tidligt, og 50% af børnene
fødes overvægtige. Da disse børn har større risiko
for overvægt og type 2-diabetes senere i livet, er
der god grund til at forske yderligere i diabetes hos
gravide. Derfor blev der i 2010 oprettet et ny professorat i Medicinsk Endokrinologisk Klinik. Dermed
kan det forhåbentlig afklares, om en bedre kontrol
af blodsukkeret kan forebygge overvægt blandt
børn og for tidlig fødsel. Forskningen udføres ved
hjælp af en ny metode til at måle sukkerniveauet
hos de gravide – nemlig ved en glukosemåler, der
sættes fast på den gravides mave. Dermed kan målingen ske døgnet igennem, syv døgn i træk, mindst
fem gange i graviditeten.
154 gravide kvinder med diabetes har valgt at takke
ja til at deltage i forsøget. Erfaringerne er, at både
kvinder med type 1-diabetes og kvinder med type
2-diabetes generelt trives godt med den nye glukosemåler i graviditeten. I løbet af efteråret 2011, når
alle deltagere har født, opgøres data fra undersøgelsen endeligt.
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Livsvigtig klinisk forskning i svær
blodforgiftning
Svær blodforgiftning er en af verdens hyppigste
dødsårsager. I 2010 modtog Intensiv Terapiklinik
på Rigshospitalet 14 mio. kr. fra Det Strategiske
Forskningsråd til klinisk forskning i, hvordan vi
kan blive bedre til at behandle tilstanden.
Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at ca. 15-20.000
danskere hvert år får blodforgiftning, hvoraf ca.
10% dør. Med så mange dødsfald er det vigtigt, at
bedste behandling gives til rette tid. Men de oplagte
behandlingsmuligheder som fx antibiotika, væske
og blodprodukter er ikke funderet på kliniske afprøvninger, hvor det i forsøg med patienter med
svær blodforgiftning er vist, at dette er den bedste
behandling. Valget af behandling er i dag baseret på
teoretisk og praktisk viden om blodforgiftning – og
på tradition. Det kliniske dilemma er, at både væskebehandling og blodprodukter har mulige bivirkninger. Og i en situation, hvor alle kroppens organer
svigter pga. blodforgiftning, er det meget svært at
afdække, om bivirkninger bidrager til organsvigt.
Kun ved at gennemføre kliniske forsøg på patienter
med svær blodforgiftning kan lægerne finde ud
af, hvilke behandlinger der virker, og hvilke der
ikke virker, samt hvilke behandlinger der giver
bivirkninger. Det er derfor en livsvigtig opgave at
gennemføre kliniske forsøg af behandlingen af disse
patienter i et forsøg på at redde livet for nogle, nedsætte lidelserne for andre og reducere samfundets
samlede omkostninger.

Forsøg med dilemmaer
Ud over de 250 patienter, som hvert år indlægges
med svær blodforgiftning på Intensiv Terapiklinik
på Rigshospitalet, indgår patienter fra hele Danmark og de skandinaviske lande – i alt 2.000 – i
forsøget. I samarbejde med læger og forskere fra
Australien, som kører tilsvarende kliniske forsøg,
forventes i alt 3.000 patienter med svær blodforgiftning at indgå i de kliniske forsøg.
Men de kliniske forsøg rummer nogle etiske dilemmaer. Lægerne må træffe alle beslutninger på
patientens vegne, da patienten selv er bevidstløs
og således ikke kan modtage information om behandlingen for derefter at vælge denne til eller fra.
Derfor er der nu fundet en model, hvor to uvildige
læger og siden nærmeste pårørende tager stilling til
medvirken i de kliniske forsøg på patientens vegne.
I erkendelse af at den nuværende viden om behandling af svær blodforgiftning er utilstrækkelig,
har Det Strategiske Forskningsråd støttet forsøgsprojektet med 14 mio. kr. Målet med de kliniske
forsøg er at dokumentere, hvilke behandlinger der
er bedst – og dermed reducere dødeligheden – og
hvilke behandlinger der giver bivirkninger for
patienten. Det er i ordets bogstaveligste betydning
livsvigtig klinisk forskning, der vil komme en meget
stor patientgruppe til gavn – både i Danmark og på
verdensplan.
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Genoptræningen af sårede
soldater styrket
Soldaterlegatet sikrede med en donation på 1,8
mio. kr. i 2010 nyt og mere avanceret træningsudstyr til genoptræning af bl.a. sårede soldater. En
del af pengene gik også til projektansættelse af en
fysioterapeut i et år med fokus på genoptræning af
de sårede soldater på Rigshospitalet.
Med Soldaterlegatets donation fik Rigshospitalet
i 2010 et væsentligt løft af de ergoterapeutiske og
fysioterapeutiske trænings- og behandlingstilbud.
Formålet med det nye udstyr er at tilgodese soldaternes behov for forskellige former for gradueret
styrke-, kredsløbs- samt balancetræning. Udstyret
kan benyttes af såvel soldater/patienter, der har fået
foretaget amputation af arm(e) og/eller ben eller
har pådraget sig andre skader, fx brud og brandsår
samt neurologiske skader. Yderligere udstyr i fysioterapien giver desuden mulighed for, at soldaterne
kan træne samtidig, og det er med til at øge både
den fælles motivation og sammenholdet.
Udstyret er indkøbt efter, at en fysioterapeut, en
ergoterapeut og en soldat/patient fra Rigshospitalet
har været på træningsophold på Brooke Army Medical Center, Fort Sam, Texas i USA og sammen med
personalet der har set, oplevet og drøftet, hvad der
kunne gøres for at indfri soldaternes behov for nyt
træningsudstyr. Resultatet blev to nye former for
træningsudstyr, der ikke kun kommer soldaterne –
men også andre patienter – til gavn.

Avanceret udstyr forbedrer træningen
I Ergoterapien er der indkøbt Myo-boy test- og træningsudstyr til protesetræning til patienter med
armamputationer. Via et computerprogram modtager patienten audio-visuel feedback. Træningsudstyret gør det muligt at sætte ind med tidlig præprotesetræning inden sårheling, hvilket har stor
betydning for opretholdelse af input til motorisk
cortex og dermed for succesfuld tilvænning og brug
af protese.
BTE Work Simulator er en arbejdssimulator, som
bl.a. benyttes på Brooke Army Medical Center. Simulatoren påvirker muskelkraft og bevægelighed
af led, og den gør det muligt at træne både enkelte
muskelgrupper og store sammensatte bevægelser.
Simulatoren har ca. 20 træningsaggregater, der gør
det muligt at imitere relevante bevægemønstre fra
patientens arbejdsplads, almindelig daglig levevis
samt fritidsaktiviteter. Systemets hovedformål er
arbejdsefterligning og at gøre det muligt at give en
mere sikker vurdering af, om patienten er i stand til
at genoptage sit arbejde og på hvilket niveau.
Forsvaret har valgt Rigshospitalet som det primære
modtagesygehus for de danske sårede soldater, der
sendes hjem fra mission i Afghanistan, og donationen på 1,8 mio. kr. er blevet til via et samarbejde
mellem Forsvaret, Rigshospitalet, Soldaterlegatet og
Bevica Fonden.
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Nyt princip for behandling af
hjernekræft
Kræftsvulster indeholder receptorer, der viser sig
meget præcist at kunne transportere giftstoffer ind
i kræftcellen uden at skade normale celler. Prækliniske dyreforsøg er allerede gennemført med
succes.
I 2007 trak et dansk-amerikansk samarbejde og en
ny forsøgsbehandling med stoffet Avastin overskrifter som ”Internationalt forskningssamarbejde sikrer
gennembrud i behandling af hjernekræft”. Forskningen gjaldt behandlingen af den mest ondartede
form for kræft i hjernen (Glioblastoma Multiforme).
Kun ca. 25% af patienterne med denne form for
kræft lever i dag længere end tre år fra diagnosen er
stillet. Derfor er der et stort behov for at udvikle nye
behandlinger.
Bag samarbejdet stod Neuroonkologisk Team,
Afdeling for Eksperimentel Kræftbehandling, Onkologisk Klinik og Strålebiologisk Laboratorium fra
Rigshospitalet samt det amerikanske universitet
Duke University, North Carolina. Samme parter står
nu bag et nyt, opfølgende forskningsprojekt, hvor
en endnu mere effektiv behandling mod hjernekræft afprøves.

Receptorer i hjernen transporterer giftstoffet
Med den nye behandling lader man receptorer i
hjernen transportere et giftstof ind i kræftcellen
uden at ødelægge de normale celler. Gennem den
basale forskning har man bl.a. fundet ud af, at
svulsterne indeholder såkaldte specifikke overfladereceptorer. De findes kun på kræftceller – ikke
i normale hjerneceller. Receptorerne har bl.a. den
egenskab, at de meget præcist kan transportere
stoffer fra ydersiden til indersiden af kræftcellen.
Og fra præ-kliniske undersøgelser i dyr ved man, at
princippet for den nye behandling virker.
Behandlingen vil formentlig virke på ca. 1/3 af
patienterne. Derfor vil lægerne forsøge så tidligt
som muligt at identificere de årligt ca. 125 danske
patienter, som vil kunne opnå effekt af den nye
behandling. For det er også vigtigt at skåne andre
patienter for risikoen for svære bivirkninger ved en
behandling, de ikke får gavn af.
En bevilling på 7,5 mio. kr. fra National Cancer Center i USA gør det muligt at starte de første planlagte
danske undersøgelser i 2011.
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Behandling af æggestokkræft
Flere af Rigshospitalets klinikker fik i 2010 titlen
Global Excellence Center – bl.a. Juliane Marie
Centret for en førende behandling af kvinder med
kræft i underlivet. Men titlen forpligter.
Siden 2003 er danske kvinders chance for at overleve kræft i æggestokkene steget markant. Det
skyldes i høj grad Sundhedsstyrelsens beslutning
om at samle kompliceret kræftkirurgi inden for
gynækologisk cancer i fem ekspertcentre. Et af dem
er Rigshospitalets Juliane Marie Center, der i 2010
blev udnævnt til Global Excellence Center inden for
behandling af gynækologisk kræft.
Centret har kapacitet både til at modtage, undersøge og tilbyde operation til kvinder med kræft i æggestokkene – uden ventetid. Siden ekspertcentrene
blev oprettet, er chancen for at overleve for de 500
danske kvinder, der hvert år rammes af kræft i æggestokkene, steget med 10%. Fra ca. 45% til godt
55% på landsplan – og tallet stiger fortsat. Det svarer til 50 kvindeliv om året. I USA er chancen for at
overleve kræft i æggestokkene imidlertid helt oppe
på 70%.
Indsats på flere områder
Kræft i æggestokkene er alvorlig, fordi sygdommen
oftest er fremskreden, når den først opdages. Derfor
satte Rigshospitalet i 2010 ind på alle områder for

at styrke både forebyggelse, diagnosticering og behandling af sygdommen.
For at blive bedre til at forebygge æggestokkræft er
der derfor indgået et større forskningssamarbejde
med Kræftens Bekæmpelse, ligesom der forskes i,
hvordan sygdommen kan diagnosticeres hurtigere
– bl.a. ved at se på, hvor eventuelle forsinkelser i
diagnosticeringen forekommer, fx hos kvinden selv,
hos den praktiserende læge eller på hospitalet.
På Rigshospitalet arbejdes der ydermere med at
forbedre kirurgien og det interne samarbejde. Kirurgens ekspertise er afgørende, da der er tale om en
meget stor og krævende operation, hvor overlevelsen helt enkelt afhænger af, hvor meget kræftvæv
det lykkes kirurgen at fjerne under operationen.
Derfor er antallet af operationer i landets fem ekspertcentre af vital betydning, ligesom specialisering
inden for kirurgien kan gøre en stor forskel. Rigshospitalet arbejder derfor med at udvikle avanceret
kikkertkirurgi og robotkirurgi til de komplicerede
operationer. Derudover er der indført accelererede
patientforløb, hvor kvinderne kommer hurtigere
op efter operationen, hvilket betyder mindre risiko
for efterfølgende hjerte-lunge-komplikationer. Også
samarbejdet på tværs mellem de involverede klinikker ses efter i sømmende ved hjælp af såkaldte leanprojekter.
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SpineUnit – Danmarks første
behandlingsenhed for højt
specialiseret rygkirurgi
Patienter med behov for højt specialiseret rygkirurgi fik for første gang tilbud om at modtage lægelig vurdering i ét samlet behandlingsforløb.
I 2010 blev Danmarks første behandlingsenhed for
højt specialiseret rygkirurgi – en såkaldt ”SpineUnit” – etableret på Rigshospitalet. Her er rygkirurger
med såvel ortopædkirurgisk som neurokirurgisk
baggrund ansat, og det betyder, at kvaliteten i behandlingen af tilstande som alvorlige brud, medfødte og erhvervede deformiteter, infektioner og
cancer i rygsøjlen nu kan sikres og forbedres. Den
nye SpineUnit tilbyder alle moderne rygkirurgiske
behandlinger til patienter fra Region Hovedstaden,
Region Sjælland, Færøerne og Grønland. Med dette
store befolkningsgrundlag bliver den nyetablerede
SpineUnit på niveau med lignende internationale
centre og vil råde over samme faciliteter som fx
3D-navigation under operationer og overvågning af
rygmarvens funktion i forbindelse med korrektion
af ryg-deformiteter.

Større sammenhæng i behandlingsforløb
Samarbejdet mellem Videncenter for Rygsygdomme
på Glostrup Hospital og Rigshospitalets SpineUnit
giver de bedste betingelser for at opfylde visionen
i Region Hovedstadens Hospitalsplan; nemlig at
patienterne kan modtage en lægelig vurdering i ét
samlet behandlingsforløb og dermed opleve både
sammenhæng og høj kvalitet i et stærkt fagligt
miljø. Samtidig markerer initiativet, at fremtidens
hospitals- og afdelingsorganisation i højere grad
vil tage udgangspunkt i patientens kliniske problemstilling, som oftest bedst løses tværfagligt. Det
nødvendiggør, at den traditionelle, snævre specialeopdeling i nogle tilfælde bør afløses af, at nogle specialer samles i én behandlingsenhed.
Etableringen af en samlet enhed for højt specialiseret rygkirurgi vil også sikre, at Rigshospitalet fremover kan udbygge sine internationale samarbejdsrelationer; både klinisk og forskningsmæssigt.
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Fælles, tværgående patientjournal
Fra ”hver klinik sin journal – til hver patient sin
journal”. I 2010 blev der sat strøm til Rigshospitalets
elektroniske, fælles og tværgående patientjournal.
Tre af Rigshospitalets centre indførte i 2010 den
fælles, tværgående patientjournal. Dermed har det
sundhedsfaglige personale fået elektronisk adgang
til de vigtigste journaldata uafhængigt af, hvor de
fysisk befinder sig, og samtidig arbejder og samarbejder de – uanset faggruppe og organisatorisk tilhørsforhold – med afsæt i en fælles journalstruktur.
Det er slut med at printe kontinuationer til papirjournalen.
Forarbejdet til den nye patientjournal tog sin
begyndelse i 2009, og arbejdet har krævet bred
involvering af sundhedsfagligt personale gennem
arbejdsgrupper for at sikre en bred klinisk forankring af de nye arbejdsgange, som den elektroniske
journal medfører.
Ny journal – ny verden
Indførelse af en fælles journalstruktur ændrer på
begrebet ”patientjournal”, som vi kender det i dag.

Begrebet journal har hidtil været tæt forbundet
med patientens papirjournal. Med en nu overvejende elektronisk journal, giver det ikke længere mening, bl.a. fordi kontinuationer og tilsyn fremover
alene findes i elektronisk form.
For patienterne betyder den nye elektroniske journal, at klinikerne har adgang til deres journaldata
på tværs af faggrupper og klinikker. Fx har patienter
med ambulante forløb på flere klinikker tidligere
oplevet, at de selv måtte bære information fra den
ene klinik til den næste, og ofte var de logistiske
problemer med at bringe papirjournalerne rundt
i huset så store, at det ikke altid lykkedes til tiden.
Derudover kan lægerne nu konferere mere optimalt
indbyrdes om patienternes behandling. Det giver
mulighed for bedre behandlingskvalitet. Sommeren
2011 er den fælles, tværgående patientjournal implementeret i alle centre på Rigshospitalet.
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Større fokus på specialuddannelse
af sygeplejersker
En satsning på specialuddannelse af sygeplejersker
inden for intensivbehandling og hjertesygdomme
har betydet, at flere patienter behandles – og behandles bedre.
De ligger kortere tid i sengen, personalet er mere tilfredse, og det tværfaglige samarbejde er bedre. Det
er den direkte konsekvens af en systematisk indsats
for at uddanne intensivsygeplejersker på Intensiv
Terapiklinik. En massiv satsning på specialuddannelse af sygeplejerskerne på klinikken betyder bl.a.,
at den normale belægning på 80% nu er oppe på
over 90%, simpelthen fordi sygeplejerskerne er
specialuddannede og kan præstere mere.
En god investering
På tre år er antallet af sygeplejersker fra Intensiv
Terapiklinik, der er blevet specialuddannet, steget
fra 38% til 70%. Og selvom uddannelsen koster
penge og tager tid, er det en investering, der er godt
givet ud. Selvom sygeplejerskerne under specialuddannelsen i perioder er væk fra klinikken og skal
erstattes af andre, betyder uddannelsen både bedre
behandling for patienterne og et bedre arbejdsmiljø. Det øgede antal uddannede intensivsygeplejersker har givet et klart kvalitetsløft i både plejen
og behandlingen af kritisk syge patienter, og klinikken har i 2010 behandlet 12% flere patienter end
tidligere år, ligesom der er noteret et beskedent fald
i den gennemsnitlige liggetid.

I løbet af de sidste tre år har 29 sygeplejersker på
Intensiv Terapiklinik på Rigshospitalet færdiggjort
specialuddannelsen.
Viden, vejledning og støtte
Også på Hjertemedicinsk Klinik har en ny specialistfunktion med særligt uddannede GUCH-sygeplejersker betydet en mærkbar forskel for voksne
patienter med medfødt hjertesygdom. GUCH er en
forkortelse for patientgruppen Grown-ups with
Congenital Heart disease.
Voksne patienter med medfødt hjertesygdom har
som noget nyt fået mulighed for støtte, vejledning
og rådgivning fem dage ugentligt af GUCH sygeplejersker. Rådgivningen omhandler bl.a. graviditet,
operation, indlæggelse, udskrivelse samt støtte og
hjælp til at håndtere hverdagslivet med en medfødt
hjertesygdom.
Flere end 5.000 patienter med medfødt hjertesygdom er permanent tilknyttet Rigshospitalet, og
gruppen af voksne med medfødt hjertesygdom er
voksende. Med det nye tilbud imødekommer de
særligt uddannede sygeplejersker derfor et stort
behov hos patienterne.
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Årets resultat/regnskab
Nettobevillingen til Rigshospitalet var i 2010 4.170,1 mio. kr. Hospitalets
indtægter er steget med 220,6 mio. kr. til 2.490,4 i forhold til 2.269,8 mio.
kr. i 2009. De samlede udgifter er steget med 108,0 mio. kr. i forhold til året
før.
Der er i 2010 et mindreforbrug på 88,6 mio. kr.
Tallene i Rigshospitalets Årsberetning 2010 er ikke direkte sammenlignelige med Region Hovedstadens regnskabstal. Det skyldes forskelle mellem
opgørelsesmetoder af aktivitets- og regnskabstal.

Finansieringsgrundlag 2010

Nettobevilling
63%

Indtægter
37%
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Mio. kr.

Regnskab 2009

Regnskab 2010

Budget 2011

Indtægter
2.269,8
2.490,4
Udgifter
6.437,2
6.545,2
Nettobevilling
4.194,5
4.151,9
Resultat
27,1
97,0
Lokal Investeringsramme			
Investeringer
23,3
26,7
Nettobevilling
14,7
18,2
Resultat
-8,6
-8,5
Nettoresultat
18,5
88,6

2.342,8
6.759,0
4.416,2
0,0
15,6
15,6
0,0
0,0

Anførte tal er inklusiv Rigshospitalets udefunktioner

2010 var et godt år set på bundlinjen med et mindreforbrug på 88,6 mio. kr.
i forhold til bevilling og indtægter.
Rigshospitalet set på bundlinien
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Årets resultater i hovedpunkter
Antallet af udskrivninger steg med 13,6 % til 78.668.
Antallet af sengedage steg med 2,6 % til 354.426.
Antallet af operationer steg med 11,7 % til 49.517.
Antallet af ambulante besøg steg med 9,9 % til 428.342.
Den gennemsnitlige liggetid er faldet en halv dag til 4,5 dage.
Belægningsprocenten er steget til 84,1 %.
Aktiviteten på Rigshospitalets udefunktioner er ikke inkluderet i ovennævnte.
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Rigshospitalets samlede aktivitet 2010
Kun takstbelagte aktiviteter		
			
Antal
Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010
Operationer
Sygehusudskrivninger
Ambulante besøg
Berørte cpr.-nr.
Sengedage
Øvrige ydelser a)
Belægningsprocent b)
Gns. liggetid (dage) c)

38.882
60.837
353.207
105.510
319.981
137.644
78,5%
5,3

44.314
69.237
389.690
114.030
345.543
152.247
82,9%
5,0

49.517
78.668
428.342
128.576
354.426
156.016
84,1%
4,5

Anførte tal er eksklusiv Rigshospitalets udefunktioner.
a) Øvrige ydelser så som efterfølgende strålebehandling, KAG, dialyse m.v.
b) Belægningsprocenten er beregnet i forhold til antallet af disponible senge
c) Den gennemsnitlige liggetid er beregnet som antal sengedage pr. udskrivning.
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Forskning
Eksterne forskningsmidler 2006-2010
Mio. kr.
Saldo primo
Udgifter
Indtægter
Saldo ultimo

2006

2007

2008

2009

2010

269
256
312
325

325
313
345
358

358
299
326
385

385
353
399
431

431
352
394
473

Interne og eksterne forskningsmidler 2006-2010
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400 mio. kr.

Søjlerne viser alene
direkte midler anvendt til forskning.
Således ikke indirekte
omkostninger som
administration, lys,
varme mv.

2007
2008
2009
2010
Interne midler

Eksterne midler
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Rigshospitalets forskningsproduktion 2006-2010
Forskning i tal

2006

2007

2008

2009

2010

11
40
51

8
39
47

6
37
43

4
49
53

8
36
44

Fremmedsprogede tidsskriftartikler 983
Dansksprogede tidsskriftartikler
135
Tidsskriftartikler i alt
1118

1036
146
1182

1155
151
1306

1129
133
1262

1288
142
1430

Fremmedsprogede publikationer
Dansksprogede publikationer
Publikationer i alt

1012
180
1192

1103
176
1279

1212
182
1394

1163
226
1389

1329
193
1522

1

2

0

0

1

Dr. med.-grader
Ph.d.-grader
Højere akademiske grader

Patenter
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Personale
Den samlede personaleomsætning på Rigshospitalet fordelt på personalehovedgrupperne.
Personaleomsætningen gælder den årsvise periode fra december 2009 til december 2010.
Tidsbegrænsede ansættelser af læger (kliniske assistenter, reservelæger og 1.
reservelæger) og andre samt elever og diverse pulje- og fleksjob m.v. indgår
ikke i statistikken, ligesom der også ses bort fra timelønnet personale uden
aftalt fast ugentlig timetal.
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Personaleomsætning på personalehovedgrupper
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De i forbindelse med hospitalsplanen overtagne klinikker på andre hospitaler indgår endnu ikke i denne statistik
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Sygefravær
Sygefraværet blandt Rigshospitalets ansatte er faldet. Det gælder fx det
samlede sygefravær i 2010 sammenlignet med de foregående år 2008-09 – og
både for de sengebærende centre og tværgående centre og administrationen.
Særligt hovedgrupperne plejepersonale, øvrigt sundhedsfagligt personale og
Service- og teknisk personale har haft mindre fravær i 2010.
Sygefraværsprocenterne er eksklusiv graviditetsbetinget fravær.
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Sygefravær på Rigshospitalet i alt
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Drift
Rigshospitalets samlede udgifter steg med 108,0 mio. kr. sammenlignet med
2009. Dette svarer til 1,68 %. Udgifterne til medicin er som i de tidligere år
steget, men også udgifterne til personale er steget. Medicinudgifterne steg
med 82,87 mio. kr. svarende til 7,03 %, og personaleudgifterne steg med
40,06 mio. kr. svarende til 1,12 %.
Vækst i medicinudgifter
De samlede udgifter til medicin er i perioden steget med 82,7 mio. kr., og
som i de tidligere år sker væksten hovedsageligt inden for særydelsesmedicinen. På linje med udviklingen i 2009 er det udgifter til kræftbehandling,
hiv/aids og immunglobulin, der er stigende. Inden for enzymsubstitution
ses også en betydelig vækst.

Udgifter til ordinær drift

Personale 55%
Medicin 19%
Drift 18%
Fælles 8%
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Udgifter til ordinær drift
Mio. Kr.
Personale
Medicin
Drift
Fælles
I alt
Antal ansatte (fuldtids)

Regnskab 2008
3.298,1
1.086,4
1.051,6
468,0
5.904,2
7.626

Regnskab 2009 Regnskab 2010
3.566,2
1.178,6
1.169,8
522,6
6.437,2
8.151

3.606,3
1.261,5
1.159,1
518,4
6.545,2
8.042

Rigshospitalets aktivitet i 2010 fordelt på brugerne (eks. udefunktioner)
Antal
Region Hovedstaden
% af total
Region Nordjylland
% af total
Region Midtjylland
% af total
Region Syddanmark
% af total
Region Sjælland
% af total
Grønland
% af total
Færøerne
% af total
Øvrige brugere
% af total
I alt
% af total

OperationerUdskrivAmb.
Sengeninger
besøg
dage
37.018
57.990 348.206
241.825
75%
74%
81%
68%
255
525
1.233
2.728
1%
1%
0%
1%
508
924
2.407
5.606
1%
1%
1%
2%
764
1.452
3.639
8.223
2%
2%
1%
2%
9.807
15.558
67.502
82.454
20%
20%
16%
23%
507
1.057
2.059
7.079
1%
1%
0%
2%
542
908
2.165
5.480
1%
1%
1%
2%
116
254
1.131
1.031
0%
0%
0%
0%
49.517
78.668 428.342
354.426
100%
100%
100%
100%

Øvrige
ydelser
104.332
67%
327
0%
980
1%
1.562
1%
43.938
28%
2.579
2%
1.852
1%
446
0%
156.016
100%
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Nøgletal
Nøgletal for Rigshospitalets otte centre og administrationen:
1. 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 medicoteknisk service, rådgivning og indkøb
for det samlede hospital.
Diagnostisk Center
Udgifter mio. kr.
Antal ansatte (fuldtids)

Regnskab 2009

Regnskab 2010

Ændr. fra 2009

790,3
1128

796,4
1138

0,8%
0,9%

2. Servicecentret er et tværgående center, der rummer hospitalets ikke-kliniske funktioner – dvs. opgaver, der ikke omfatter patientpleje eller lægebehandling.
Servicecentret
Udgifter mio. kr.
Antal ansatte (fuldtids)

Regnskab 2009

Regnskab 2010

Ændr. fra 2009

197,6
407

211,8
390

7,2%
-4,3%
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3. Abdominalcenteret behandler sygdomme i nyrer, urinveje, lever, mavetarm og i blodkarrene, samt sygdomme i de organer, der producerer hormoner.
Abdominalcentret (Kun takstbelagte aktiviteter)		
Regnskab 2009 Regnskab 2010
Udgifter mio. kr.
Antal ansatte (fuldtids)

885,4
1.230

923,7
1.217

Ændr. fra 2009
4,3%
-1,0%

4. Finsencenteret behandler kræft- og blodsygdomme samt medicinske sygdomme, såsom gigt, allergi og infektion.
Finsencentret (Kun takstbelagte aktiviteter)		
Regnskab 2009 Regnskab 2010
Udgifter mio. kr.
Antal ansatte (fuldtids)

1.095,6
930

1.105,1
915

Ændr. fra 2009
0,9%
-1,6%

5. Hjertecentret behandler sygdomme i hjerte og lunger. Omfatter også flyvermedicin.
Hjertecentret (Kun takstbelagte aktiviteter)
Regnskab 2009 Regnskab 2010
Udgifter mio. kr.
Antal ansatte (fuldtids)

766,8
929

775,0
927

Ændr. fra 2009
1,1%
-0,2%

fortsættes næste side

48 Rigshospitalets årsberetning 2010

6. 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 Lægeambulancen og Akut Medicinsk
Koordinationscenter til i HovedOrtoCentret.
HovedOrtoCentret (Kun takstbelagte aktiviteter)
Regnskab 2009 Regnskab 2010
Udgifter mio. kr.
Antal ansatte (fuldtids)

582,6
992

596,7
973

Ændr. fra 2009
2,4%
-1,9%

7. Juliane Marie Centret behandler sygdomme hos børn og kvinder. Desuden
graviditet, fødsel og barnløshed. Rådgiver og behandler i forbindelse med
arvelige og medfødte sygdomme.
Juliane Marie Centret (Kun takstbelagte aktiviteter)
Regnskab 2009 Regnskab 2010
Udgifter mio. kr.
Antal ansatte (fuldtids)

878,7
1.441

892,3
1.395

Ændr. fra 2009
1,6%
-3,1%

8. Neurocentret behandler sygdomme i hjernen og i kroppens nervebaner –
herunder apopleksi, demens og sclerose. Desuden sexologi og behandling
af smerter.
Neurocentret (Kun takstbelagte aktiviteter)
Regnskab 2009 Regnskab 2010
Udgifter mio. kr.
Antal ansatte (fuldtids)

499,0
682

504,3
663

Ændr. fra 2009
1,1%
-2,9%
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9. Administrationen består foruden Direktionen med sekretariat, af Personaleafdelingen, Udviklingsafdelingen, Økonomi- og Planlægningsafdelingen,
Kommunikationsafdelingen samt IT-afdelingen.
Administration, IT og fællesudgifter
Regnskab 2009
Udgifter mio. kr.
Antal ansatte (fuldtids)

Regnskab 2010

Ændr. fra 2009

739,9
424

-0,2%
2,9%

741,1
412

Tallene er kun for takstbelagte aktiviteter
– inkl. indgående og ekskl. afgivne udefunktioner.
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Riget og hospitalsplanen
Tilpasninger af Rigshospitalets aktiviteter sker som
følge af Region Hovedstadens Hospitalsplan, som
skal sikre en robust og fleksibel opgavefordeling
mellem hospitalerne i hovedstadsområdet. I henhold til hospitalsplanen er der i løbet af 2010 og i
første halvår af 2011 sket følgende ændringer:
Indflytninger til Rigshospitalet
• Thoraxkirurgien er flyttet til Rigshospitalet fra
Gentofte Hospital
• Den akutte del af karkirurgien er flyttet til Rigshospitalet fra Gentofte Hospital
• Pædiatrien er flyttet til Rigshospitalet fra Gentofte Hospital
• Gynækologi/Obstetrik er flyttet til Rigshospitalet
fra Gentofte Hospital
• Gynækologi/Obstetrik er flyttet til Rigshospitalet
fra Frederiksberg Hospital
• Elektiv øre-næse-hals udefunktion er etableret på
Gentofte Hospital
Herudover er elektiv øre-næse-hals udefunktion
etableret på Gentofte hospital.

Flytninger
• Øre-næse-hals akut-aktivitet fra optageområde
Midt er flyttet til Hillerød Hospital fra Gentofte
Hospital
• Apopleksibetjeningen af Rigshospitalets lokalområde flytter til Bispebjerg Hospital
• Kraniekirurgien er flyttet til Rigshospitalet fra
Glostrup Hospital
• Den lette rygkirurgi er flyttet fra Rigshospitalet til
Glostrup Hospital
• Respirationscenter Øst er ledelsesmæssigt overgået til Glostrup Hospital – den fysiske flytning
forventes primo 2012
• I neurofysiologien overtog Rigshospitalet optageområde Nord og etablerede en udefunktion på
Hillerød Hospital.
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Riget – kort fortalt
Rigshospitalet er et højt specialiseret hospital, der
er organiseret som virksomhed under Region Hovedstaden. Rigshospitalet rummer med få undtagelser alle lægelige specialer.
Hospitalet varetager højt specialiserede funktioner
for hele Danmark samt for de færøske og grønlandske sundhedsvæsener.
Ledelse og organisation
Hospitalet ledes af en direktion bestående af en
hospitalsdirektør og to vicedirektører (en lægelig
direktør og en sygeplejedirektør) med tilhørende
stabsfunktioner for økonomi/planlægning, personale, uddannelse/udvikling, it samt kommunikation.
Rigshospitalet havde i 2010 godt 8000 fuldtidsansatte.

Rigshospitalet er organiseret i seks behandlingscentre og to 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
Find information om de enkelte centre, klinikker/
afdelinger og enheder på www.rigshospitalet.dk
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