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Torben Stentoft
Hospitalsdirektør
”2011 var et godt år for Rigshospitalet. Vi behandlede 10% flere patienter end året før og på et højere kvalitetsniveau end nogensinde, og
vi kom ud af året med et godt resultat på bundlinjen. Endelig kom vi
fremtidens Rigshospital et stort skridt nærmere med finansieringen af
et byggeprojekt, der vil trække lange spor ind i fremtiden.”
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Helen Bernt Andersen
Sygeplejedirektør
”Forskningen inden for de mellemlange og videregående uddannelser tog et stort spring i 2011, ligesom kvalitetsarbejdet og en række
spændende, kulturelle begivenheder satte sit præg på året – til glæde
og gavn for såvel patienter som personale på Rigshospitalet.”
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Jannik Hilsted
Lægelig direktør
”2011 var et godt år set med forskningens briller på. Vi publicerede
flere forskningsresultater end nogensinde før, og det kommer patienterne til gavn. Året bød også på en ny international forskningspris fra
Rigshospitalet, nye behandlingsmuligheder og et sjældent, tropisk
regnskyl.”
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Nyretransplantationer med levende bloddonorer er blevet mere almindeligt. I 2011 var der
32 nyretransplantationer med levende donorer
på Rigshospitalet. Det er ofte søskende, eller
halvsøskende som her, der beslutter sig for at
donere og modtage en nyre.

Rigshospitalets årsberetning 2011
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Nyt rekordår for nyretransplantationer
2011 blev endnu et rekordår for nyretransplantationer i Danmark.
235 patienter fik en ny nyre, og 102 af transplantationerne foregik på
Rigshospitalet. Et dedikeret team af læger fra Nefrologisk Klinik og Urologisk Klinik har effektiviseret donorudredningen og skabt fremragende
resultater
2011 var nyt rekordår for antal gennemførte transplantationer, og med
det øgede antal transplantationer fra
levende donorer ser kurven for patienter på venteliste til nyretransplantation
endelig ud til at være knækket. Transplantationsteamet forventer, at antallet
af transplantationer nu har fundet et
leje, der på sigt vil nedbringe ventelisterne yderligere. Og som led i den
strategiske indsats har Rigshospitalet
indført en ventetidsgaranti, der indebærer, at selve transplantationen kan
foregå maksimalt to måneder efter, at
donor er udredt.
Rigshospitalet har gennem to år, efter
sammenlægningen med transplantationsafsnittet på Herlev Hospital, arbejdet målrettet for at øge det samlede
antal nyretransplantationer. Og det er
lykkedes, særligt fordi det i dag er muligt at transplantere nyrer mellem mennesker, der har forskellig blodtype, også
kaldet AB0-uforligelig transplantation.
Men de gode resultater med nyretransplantation fra levende donorer har også
en anden forklaring: Transplantationsteamet i har ydet en målrettet indsats
for at gøre det lettere for donorer at

henvende sig med henblik på donation,
donorerne informeres grundigere om,
hvad det indebærer at donere en nyre,
og der er iværksat et effektivt program
for at udrede donorerne med henblik på
en eventuel transplantation. Få dedikerede medarbejdere sikrer, at donorer
og patienter får skræddersyede forløb
på individuelle præmisser, hvad enten
der er behov for korte eller lange udredningsforløb.

I løbet af 2011 faldt ventelisten
på Rigshospitalet fra 232 til 209
patienter, som stod aktivt på ventelisten.
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Blodbanken – dansk mester i logistik
2011 bød på en usædvanlig pris til en usædvanlig vinder. Den Danske Logistikpris blev for første gang i prisens 18-årige levetid tildelt en offentlig
virksomhed, da Region Hovedstadens Blodbank på Rigshospitalet overhalede giganter fra det private erhvervsliv og løb med hæderen

Med klinikchef Morten Bagge Hansen
og chefbioanalytiker Susan Mathiasen i
spidsen har et hold bestående af dedikerede og innovative medarbejdere
i Blodbanken, Klinisk Immunologisk
Afdeling, skabt optimale løsninger og en
robust blodforsyning – fagligt og driftsmæssigt. Resultaterne vækker international opmærksomhed og har ført til Den
Danske Logistikpris 2011.
Der er et væld af faktorer i spil, når
Blodbanken håndterer logistikken omkring blodforsyningen, og modellen er
helt unik – en effektiv og intelligent
styring af forsyninger, der kæder leverandør, producenter, lagerbeholdning,
distributør og slutbruger sammen.
Systemet følger blodets sammensætning ned til mindste detalje og kan fx
matche patientens profil og behov i
transfusionsøjeblikket. Og det er en
stor logistisk udfordring, for blodet skal
tappes, forarbejdes, pakkes, transporteres, klargøres og i sidste ende redde
patienters liv. En del af blodet – blodpladerne – har tilmed kun en levetid på
en uge. Produktionen alene tager mellem en og to dage, og lageret styres af

et særligt udviklet it-system, der sørger
for, at blodforsyningen er robust og har
en konstant, tilpas beholdning af blodprodukter.
Blodbanken yder tværgående – akut og
døgndækket – service i et tæt, fagligt
og logistisk samarbejde med brugerne;
de sundhedsfaglige kolleger på tværs af
specialer og hospitaler i Region Hovedstaden. Og opgørelser af patienter med
livstruende blødning viser overlevelsesrater, der er steget med op til 50%, efter
at nye tiltag med blodforsyningen og
sammensætningen af blodkomponenterne ved transfusion er indført. Resultaterne skal også ses i sammenhæng
med nye og forbedrede anæstesiologiske og kirurgiske teknikker i behandlingen af svært tilskadekomne patienter
med livstruende blødning.

Region Hovedstadens Blodbank
vandt Den Danske Logistikpris i
konkurrence med GN Netcom, Sanistål, Tulip og Vestas. Blandt de
tidligere vindere er Lego Systems
(2010), Chr. Hansen (2008), Netto
(2004) og Carlsberg (1999).

Mere om Den Danske Logistikpris på effektivitet.dk
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Bedre patientforløb efter rygkirurgi
En række tværgående gennembrudsklinikker var i 2011 med til at hæve
overliggeren for kvalitet, effektivitet og flow i behandlingen på Rigshospitalet. Et af efter rygkirurgi projekterne har nu ført til en ny og optimeret
smerte- og kvalmebehandling efterrygkirurgi. Det sikrer patienterne færre
smerter, bedre mobilisering og kortere indlæggelser
Mange danske patienter er plaget af
smerter efter operation, og det kan
være en udfordring for læger og plejepersonale at håndtere. En tværsnitsundersøgelse blandt flere af Rigshospitalets klinikker har vist, at der i mange
tilfælde er rum for forbedringer i smertebehandlingen, fordi korrekt, tilstrækkelig og døgndækkende smerte- og
kvalmebehandling er en forudsætning
for patienternes velvære, ernæring og
evne til at bevæge sig.
Enhed for Akut Smertebehandling
og Palliation (EASP) har ved hjælp af
data fra tidligere patientforløb nu lagt
grundstenene til en ny evidensbaseret
behandling, som omfatter hele indlæggelsesforløb for en række rygkirurgiske
patienter – målrettet de specifikke
smerte- og bivirkningsprofiler. Det har
skabt bedre og kortere forløb for rygpatienterne og mindre flaskehals i opvågningen efter operation.

Gennembrudsprojektet varede et år og
bød bl.a. på et tre måneders pilotprojekt med daglig smertestuegang ved
EASP, hvorefter klinikkerne selv kunne
overtage behandlingen. Sideløbende
blev der gennemført et smertescoringsprojekt med fokus på smertebehandling samt undervisning af personale.
Teamet fra EASP har banet vejen for en
evidensbaseret smerte- og kvalmeplan
i rygkirurgien, og håbet er, at det kan
inspirere til det videre arbejde med accelererede forløb.

Takket være en række gennembrudsklinikker tog kvalitetsarbejdet i 2011
et stort skridt for øget kvalitet og
effektivitet i behandlingen. Ved hjælp
af dataindsamling fra start til slut er
der også sikkerhed for, at klinikkernes indsatser er direkte målbare.

Overlæge Xu Chen fra Kardiologisk Laboratorium står for den overvejende del af magnetoperationer af hjerterytmeforstyrrelser på
Rigshospitalet.

Rigshospitalets årsberetning 2011

15

1000 hjerterytmeforstyrrelser
behandlet med magneter
Et ekspertteam i Kardiologisk Laboratorium på Rigshospitalet rundede i
2011 en milepæl. De har fjernet mere end 1000 menneskers hurtige hjerterytmeforstyrrelser på blot fire år – og det ved hjælp af to tonstunge magneter og en computermus

Operationen ligner en scene fra en
science fiction-film. Patienten ligger
mellem to store magneter, der tilsammen vejer det samme som fire folkevogne, alt imens et lillebitte kateter som
mest ligner en tynd gummislange, er
ført ind gennem lysken og videre op i
hjertet. Herfra styrer man kateteret ved
hjælp af magneterne. Kateterets magnetiske spids reagerer på deres bevægelser, og på den måde kan man med
musen navigere kateteret rundt i hjertet
uden at røre det med hænderne. For
enden af kateteret sidder en brænder,
der udsender radiofrekvensbølger. Med
den opvarmer lægen små dele af hjertevævet, så det dør. Det slukker forbindelsen, så de elektriske impulser, der løber
gennem vævet og udløser hjerterytmeforstyrrelsen, ikke kan komme videre.
På computerskærmen skaber magneterne en tredimensionel skabelon af
patientens hjerte og blodårer, så lægen
kan fjernnavigere og se, hvor rytmeforstyrrelserne løber. Det minimerer behovet for røntgenstråling. Og teknikken
er en stor succes. Siden Kardiologisk
Laboratorium som det første i Skandinavien begyndte at bruge den, har kun

én ud af de mere end 1000 operationer
medført komplikationer.
Førhen førte lægen kateteret rundt i
hjertet med hånden. Det var et mere
usikkert indgreb, der førte til komplikationer i fem til seks procent af tilfældene. Med magneterne kan lægerne være
præcise ned til en milimeters nøjagtighed, og fordi kateteret ikke længere er
håndholdt, kan det være meget blødere
og bøjer med lethed af uden at gøre
skade, hvis det støder ind i hjertet.

Rigshospitalet er europæisk undervisningscenter og underviser
årligt flere end 100 læger fra udlandet i teknikken. Med undtagelse af kolleger fra et italiensk hospital er det kun Rigshospitalets
læger, der har opereret så stort et
antal patienter i verden.
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Nordens første PET/MR-scanner indviet
Det var et tigerspring fremad for specialet klinisk fysiologi og nuklearmedicin, da PET/MR-scanneren havde verdenspremiere på Technisches Universität i München i november 2010. I december 2011 kunne Rigshospitalet
så indvie Skandinaviens første eksemplar – som det tredje af sin art i verden
PET/MR-scanneren bygger på et avanceret, medikoteknisk princip, hvor det
for første gang er lykkedes at kombinere
de to helt forskellige modaliteter, således at man med én scanner kan foretage simultanoptagelser ved at anvende
scanningsmetoderne PET (positronemissionstomografi) og MR (magnetisk
resonans) samtidigt. Scanneren kan
undersøge patienter fra hoved til fod og
undersøge funktionel anatomi med PET
og knivskarpe anatomiske billeder på
submilimeterniveau med MR, og er et
helt nyt og grænseoverskridende princip
for forskning og patientbehandling.
PET/MR er den oplagte teknik til børn
med hjernetumorer og til at følge børn
med lymfekræft, som derved ikke i
samme grad risikerer at få følgesygdomme senere i livet, fordi stråledosis
ved undersøgelser og behandling er
minimal. Man forventer også at udvikle
teknikken til at kunne undersøge for
tidligt fødte børn og hurtigt udrede,
hvilke børn der har brug for særlig hjælp
og støtte fra fødslen. Forventningerne
til PET/MR-scanning er da også meget
høje, og mange forskningsprojekter er
på vej. Også hos voksne patienter med
forskellige former for kræftsygdom spås

den nye teknik at blive en triumf for ny
diagnostik og behandling. Til partikelterapi forventes PET/MR også at være et
bedre kort end PET/CT, fordi MR har den
store anatomiske opløselighed, der betyder, at man kan udnytte partikelterapiens muligheder for at ramme kræftsvulsten helt præcist – det vil være et stort
skridt på vejen mod reel bivirkningsfri
behandling af kræft.
Rigshospitalet har indledt et samarbejde med forskermiljøer hos Technishes
Universität i München og Harvard Medical School, hvor PET/MR-scanneren
allerede har gjort sin entré. Og for at
styrke forskningssamarbejdet fra start
blev Rigshospitalets første internationale KFJ-pris overrakt professor Bruce
R. Rosen fra Harvard Medical School –
det skete i forlængelse af indvielsen af
scanneren.

Klinik for Klinisk fysiologi, Nuklearmedicin & PET har kunnet anskaffe
den avancerede PET/MR-scanner
takket være en donation på 35
mio. kr. af The John & Birthe Meyer
Foundation til klinikchef, professor,
dr.med. Liselotte Højgaard.

Rigshospitalets årsberetning 2011
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Ungeambassadører styrker
sygeplejen og ungekulturen
En ny uddannelse inden for sygeplejen så dagens lys i 2011 – ungeambassadør-uddannelsen. 23 sygeplejersker på Rigshospitalet blev udklækket
og bærer nu titlen ’ungeambassadører’. Næste hold er på vej i 2012

Kulturen er blevet mere ungdomsvenlig
i en række klinikker og afdelinger, siden
det første hold ungeambassadører
sprang ud i 2011. For unge patienter på
Rigshospitalet skal opleve sammenhængende forløb og trivsel, og at der tages
hånd om deres rehabilitering. Det skal
ungeambassadørerne hjælpe til med.
Holdet, bestående af sygeplejersker fra
21 forskellige afdelinger på Rigshospitalet, gennemførte i foråret 2011 syv
teorimoduler ledet af sygeplejerske
Pernille Grarup Hertz og psykolog Dorthe
Meinike, begge fra Ungdomsmedicinsk
Videnscenter (UMV). I slutningen af uddannelsesforløbet præsenterede hver
ungeambassadør et udviklingsprojekt,
som efterfølgende blev implementeret i
de lokale afdelinger i efteråret 2011.
Ungeambassadørernes projekter favner bredt, og handler bl.a. om samtaler
med unge, indretning af særlige ungerum, planlægning af overgangen mellem
børne- og voksenafdelingerne og weekendture for unge patienter. Ungeambassadørerne mødes i et fagligt netværk
én gang om måneden til supervision og
videreudvikling af deres kompetencer i
’ungesygepleje’.

En ungeambassadør er en sygeplejerske,
som har særlige kvalifikationer, viden og
interesse i at arbejde med, udvikle og
optimere sygepleje til unge patienter.
Målet med uddannelsen er, at sygeplejerskerne gennem personlig og faglig
udvikling samt refleksioner og gensidig
inspiration udvikler nye veje i den kliniske praksis, konkret synliggjort gennem
et udviklingsprojekt.

Uddannelsen til Ungeambassadør
er udviklet og monitoreres fortsat
i en projektgruppe ledet af Charlotte Blix, leder af BørneUngeProgrammet. Projektgruppen består
af Ungdomsmedicinsk Videnscenter og sygeplejeledelsen fra centre
og klinikker, der behandler unge
patienter på Rigshospitalet.

Rigshospitalets årsberetning 2011
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Kræftforskning giver nyt håb
Forskere på Rigshospitalet har sammen med nordiske kolleger banet vejen
for en ny behandling af ellers uhelbredelig lymfekræft. Resultaterne er nu
blevet bekræftet i en stor international undersøgelse og styrker håbet om,
at helbredelse på sigt er mulig

En type af uhelbredelig lymfekræft har i
en årrække været en svær nød at knække for forskerne. Men mange års udviklingsarbejde i Norden bar frugt i 2008
og vakte stor opmærksomhed verden
over. I 2011 blev resultaterne bekræftet
af andre europæiske forskere: Nordisk
Lymfom Gruppe, et forskningsteam
med forskere fra bl.a. Rigshospitalet,
har ramt rigtigt – en ny type behandling
med kemoterapi i kombination med
antistoffer er langt bedre end andre
behandlinger.
Det er sygdommen Mantlel Cell Lymfom
(MCL), som forskerne nu kan behandle
markant bedre og muligvis helbrede i
fremtiden. Patienterne med denne type
lymfekræft har hidtil fået behandling
med mild kemoterapi afsluttet med
stamcelletransplantation. I det nordiske forsøg blev den milde kemoterapi
suppleret med en særlig cellegift samt
infusioner af antistoffer mod lymfekræftcellerne før transplantationen.

Det nordiske forsøg med 160 patienter
dannede grundlag for et stort europæisk lodtrækningsforsøg med over 500
patienter, der blev offentliggjort i 2011,
og som endeligt dokumenterede, at
denne særlige kemoterapi i kombination med antistof rent faktisk forlængede
levetiden uden lymfekræft markant (fra
4 år til formentlig mere end 10 år). Samtidig er de nordiske resultater blevet
opdateret og viser, at mere end halvdelen af patienterne er i live 10 år efter, at
behandlingen er givet.

Næste skridt for forskerne er nu
at afdække, om den nye kombinationsbehandling fremover helt
kan erstatte den tidligere form for
kemoterapi.

Rigshospitalets årsberetning 2011
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Gennembrud i scleroseforskning
2011 bød på et afgørende, internationalt gennembrud i scleroseforskningen med afsløringen af 29 nye genvariationer – og med dansk bidrag af
forskere fra Dansk Multipel Sclerose Center på Rigshospitalet

I mange år har forskerne diskuteret,
om sclerose skyldes en reaktion i immunsystemet eller i nervecellerne. Nu
har forskere fra Dansk Multipel Sclerose
Center bidraget væsentligt til at kortlægge 29 genetiske variationer, der
vidner om den biologiske baggrund for
at få sclerose.
Forskerne undersøgte DNA fra næsten
10.000 personer med sclerose og godt
17.000 raske kontrolpersoner. Og ved
at sammenligne genvariationer blandt
knap en halv million gener hos de to
grupper har forskerne fået bekræftet 23
allerede kendte genetiske variationer,
der er særligt fremtrædende hos sclerosepatienter. Det afgørende i forskningssammenhæng er, at forskerne
samtidig har fundet 29 nye genetiske
variationer, der er koblet til sygdommen,
hvoraf 80% viste sig at have betydning
for kroppens immunsystem. Antallet af
kendte genetiske variationer, specifikt
forekommende hos sclerosepatienter,
er hermed mere end fordoblet.
Med resultaterne fra studiet ved man
nu, at immunsystemet spiller en helt
central rolle for årsagen til, at sclerose

opstår, og det er vigtigt for udvikling af
ny medicin til sclerosepatienter. Håbet
er, at lægerne på længere sigt får mulighed for at behandle de to tredjedele af
patienterne, som ikke kan behandles i
dag. Medicinen skal udvikles målrettet
med afsæt i den nye viden til at bringe
sygdommen i dvale, og kan forhåbentligt tilbydes sclerosepatienter inden for
de nærmeste år.
Danmark er et af de lande i verden, hvor
flest bliver ramt af multipel sclerose –
en kronisk, langsomt fremadskridende
sygdom i immun- og centralnervesystemet, hvor nervevæv går pletvis til
grunde og omdannes til arvæv med
forskellige grader af invaliditet til følge.
Sygdommen bryder typisk ud i alderen
20-40 år og varer derefter resten af livet. Hvert år får ca. 450 danskere stillet
diagnosen.

Dansk Multipel Sclerose Center
blev i 2011 kåret til Global Excellence-center i Region Hovedstaden
og er dermed det syvende i rækken af Global Excellence-centre på
Rigshospitalet.

Rigshospitalets årsberetning 2011

Forskerteamet med professor, overlæge Per Soelberg Sørensen, overlæge Annette Bang Oturai
og overlæge Finn Thorup Sellebjerg i spidsen har
stået bag det danske bidrag til sclerosegennembruddet.
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National arbejdsmiljøpris
ArbejdsmiljøPrisen gik i 2011 til Rigshospitalet for en indsats ud over det
sædvanlige. Rigshospitalet vandt i et felt af 47 virksomheder, der var indstillet til Arbejdsmiljørådets pris

Efter et år, der også bød på den store
regionale TrivselOp-undersøgelse, en
gennemgribende trivsels- og tilfredshedsundersøgelse blandt Rigshospitalets og Region Hovedstadens medarbejdere, var ArbejdsmiljøPrisen 2011
kulminationen på og en stor anerkendelse af Rigshospitalets lange seje træk
for at fremme arbejdsmiljøet og tænke
det ind i hele virksomhedens kerneopgaver.
Rigshospitalet har ambitiøse visioner
– men samtidig har hospitalet store
økonomiske udfordringer, og der kan
skimtes endnu større udfordringer om
5-10 år. Derfor skal hospitalet være nytænkende i samspillet mellem ressourcer, drift og udvikling, og det kræver et
godt arbejdsmiljø og en innovativ kultur.

Rigshospitalets strategiske arbejdsmiljøarbejde bygger på en ny tilgang,
hvor sigtet er, at flest mulige arbejdsmiljøproblemer skal løses lokalt i de
enkelte afsnit med involvering af medarbejderne. På denne måde vil arbejdsmiljøarbejdet blive mere meningsfuldt,
da diskussionerne og beslutningerne
vil få direkte betydning for trivslen og
ikke mindst kvaliteten i det arbejde, der
udføres i de enkelte afsnit.

ArbejdsmiljøPrisen blev i 2011
uddelt for sjette gang i træk.
Der uddeles priser i kategorierne:
Arbejdsulykker, Muskelskeletpåvirkninger, Psykisk arbejdsmiljø
samt Arbejdsmiljø som strategisk
element. Alle danske virksomheder og institutioner kan indstilles,
I Rigshospitalets visioner og mål for
nomineres og vinde Arbejdsmiljø2020 er arbejdsmiljøet en integreret del
Prisen.
af dét, der skal til for at løfte kerneopgaven på lige fod med visioner og mål
for patientbehandling, forskning, uddannelse og produktivitet.

Rigshospitalets årsberetning 2011
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nostra, per inceptos hymenaeos.
Praesent luctus urna eu nisl. Pellentesque
lectus libero, viverra euismod, mollis at,
pellentesque in, erat. Cras in elit sed justo
adipiscing adipiscing. Suspendisse felis.
Fusce quis justo. Nunc non turpis nec
nulla sollicitudin pellentesque. Vestibulum
auctor diam sit amet massa. Donec ac
ipsum. Aliquam facilisis. Morbi orci ipsum,
nonummy eu, faucibus eu, cursus luctus,
eros. Aliquam commodo, ante malesuada
commodo placerat, tellus est pretium
eros, eu congue sapien libero et ante.
Curabitur lorem justo, ultricies at, iaculis
et, placerat vitae, lectus.

Vivamus ut nisl id turpis viverra adipiscing.
In hac habitasse platea dictumst. Integer eros lorem, gravida eget, commodo
ut, rutrum non, tortor. Integer felis. Proin
accumsan felis sit amet massa. Vivamus
pulvinar, arcu sit amet ultrices lobortis,
felis sapien imperdiet felis, a egestas ante
purus a arcu. In massa libero, ullamcorper quis, pellentesque a, cursus ut, velit.
Phasellus tincidunt, mauris a venenatis
accumsan, lectus quam rhoncus neque, id
dictum wisi purus sit amet nisl. Ut imperdiet dolor vel orci. Ut aliquam. Vestibulum
ut nisl eleifend nunc gravida euismod.
Mauris suscipit justo. In fringilla nunc id
purus. Nam enim. Fusce porta elementum
mauris.

Januar

Royal tvillingefødsel

Februar

Præstøulykke

Marts

Overskrift placeres med et mellemrum
Donec malesuada. Nunc placerat viverra
risus. Morbi sed est vitae dolor lacinia
blandit. Sed mauris. Nam ac nisl a enim
tincidunt varius. Aenean ut massa. Fusce
interdum dolor vel wisi. Integer imperdiet
pulvinar sem. Aliquam tempor tempus
tellus. Sed fringilla convallis nibh. Cras imperdiet. Proin ullamcorper pharetra purus.
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akkrediteret
Nunc vel ligula iaculis nunc dapibus

April

placerat. Mauris gravida. Sed sodales
ipsum eget dolor. Pellentesque vel urna
nec erat mollis mollis. Curabitur massa
wisi, volutpat vitae, feugiat nec, tincidunt
quis, wisi. Nullam venenatis turpis accumsan orci. Nulla sit amet mauris non mi
consectetuer pellentesque. Sed turpis.
Cras a risus. Nulla facilisi. Aenean posuere
nonummy turpis. Maecenas elit. Pellentesque fermentum. Donec justo mi, vehicula
vel, tincidunt ac, semper eget, erat. In hac

Verdenskendt forsker hædret

Maj

Duis eget purus. Duis tristique, elit at iaculis convallis, lacus elit imperdiet mauris,
et faucibus magna enim sit amet nulla.

International visionskonference
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Set & sket
2011 var et begivenhedsrigt år for Rigshospitalet.
Her er nogle få udvalgte begivenheder, der stak frem.

Overskrift

Januar: Royal tvillingefødsel

April: Verdenskendt forsker hædret

Den 8. januar fødte HKH Kronprinsesse
Som den første kliniske forsker blev
Mary tvillinger, og efterfølgende viste
professor Henrik Kehlet, der har sin
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Juni: Tunnelkunst under Tagensvej

Et opsigtsvækkende kunstværk blev
indviet i tunnelen mellem Panum-instituttet og Rigshospitalets kælder. Ane
Lykke står bag installationen ”Curbing
the Sense of Endlessness” – en 22
meter lang installation, der strækker sig
langs den ene væg i den underjordiske
gang, der er konstrueret i beton og måler
tre meter i højde og bredde. Værket er
doneret af Købmand i Odense Johann
og Hanne Weimann f. Seedorffs Legat.

Juni: Genomisk Medicin indviet

Efter indvielsen af Enhed for Genomisk
Medicin den 22. juni har dørene været
åbne for ny patientdiagnostik og højteknologisk, tværgående samarbejde
og forskning på tværs af klinikker og
specialegrænser. Genomisk medicin
er placeret centralt på Rigshospitalet
og har som målsætning at bringe teknologien tættere på patienterne, og at
patienternes genmateriale finder vej til
teknologien og de nye muligheder med
databehandling og DNA-sekvenser til
brug i diagnostik og behandling.

Juli: Skybrud

Et tropisk regnskyl overraskede alt og
alle, da det ramte Rigshospitalet den 2.
juli. Vandmasserne steg i kældergangene, og det satte beredskabet på prøve.
Store dele af TraumeCentret måtte evakueres, og der blev tænkt og iværksat
nye løsninger bl.a. for Traumemodtagelsen. Rigshospitalets medarbejdere
handlede forbilledligt, og skybruddet
fik ingen alvorlige konsekvenser for driften, patienterne eller behandlingen.

November: Patienter fra Libyen

Rigshospitalet tog ad to omgange i
november og december imod 11 af i alt
45 libyske patienter, som var visiteret til
behandling i Danmark efter at være skadet under krigshandlingerne. Behandlingen skete på anmodning fra Libyen og
efter regeringens ønske om at bidrage
med lægefaglig ekspertise og behandling. Libyernes ankomst gav mange nye
og spændende udfordringer for personalet i TraumeCentret og i klinikkerne,
hvorfor Rigshospitalet indførte en
midlertidig sygeplejekoordinator-funktion til at holde de mange bolde i luften
mellem læger, sygeplejersker og tolke.

Helikopterlandinger – året rundt

I 2011 var der 653 helikopterlandinger
på Rigshospitalets tag, heraf stod den
lægebemandede akutlægehelikopter
for godt halvdelen, mens de øvrige
landinger skete med Forsvarets helikoptere. Akutlægehelikopteren flyver
primært til alvorligt tilskadekomne samt
patienter med akut alvorlig sygdom
med tidskritisk behov for højt specialiseret behandling – ofte på Rigshospitalet. Akutlægehelikopteren havde i alt
683 missioner i luften. Heraf gik 336
missioner til traumepatienter, 266 til
patienter med akut sygdom, fx akut
blodprop i hjertet, og endelig varetog
akutlægehelikopteren 81 interhospitale transporter.
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Neuropsykolog Sine Munk fra Neurokirurgisk
Klinik, Rigshospitalet, i samtale med en patient
under en vågen operation.
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Neuropsykolog giver flere
vågne operationer
I 2011 ansatte Neurokirurgisk Klinik for første gang en neuropsykolog.
Det har givet et mærkbart kvalitetsløft med flere vågne operationer, større
sikkerhed i forhold til kognitive funktioner og den efterfølgende rehabilitering af de patienter, som kommer til Rigshospitalet for at blive opereret i
hjernen

Med en neuropsykolog på holdet kan
lægerne i højere grad beskytte væsentlige hjernefunktioner hos patienter, fordi
patienterne er vågne under operationen
og under konstant observation. Dels
kan lægerne med elektriske stimulationer på hjernens overflade teste forskellige funktioner, eksempelvis hvilket
område der styrer bevægelsen af højre
hånd, og hvilket område der er involveret i sprogfunktionen. Lægerne har
mulighed for at følge disse funktioner
og risikovurdere på baggrund af de tegn,
den vågne patient giver, under hele operationen. Det foregår rent praktisk ved
løbende at teste og snakke med patienten undervejs for på den måde at høre,
om sprogfunktionen bliver påvirket.
Psykologen deltager i hele processen
med vurdering af patienten inden operationen, under operationen og opfølgende samtale og vurdering af patienten efter operationen. Hvis patienten
har et kognitivt problem, og det ikke
bliver afdækket, vil patienten typisk
blive udskrevet uden en plan for rehabilitering, og uden at patienten og dennes
pårørende er informeret om problemet.

Neurokirurgisk Klinik på Rigshospitalet
har siden ansættelsen af en neuropsykolog udvidet aktiviteten med vågne
operationer til et niveau på lidt over 50
operationer om året, og der er mulighed
for løbende at foretage en neuropsykologisk vurdering af patienterne. Teknikken gør det muligt at operere patienter,
der ikke kan tilbydes operation andre
steder i Danmark. Resultaterne med
flere vågne operationer er opsigtsvækkende, og behovet er stort. Der arbejdes derfor på at ansætte endnu en neuropsykolog i klinikken i løbet af 2012.

Neurokirurgisk Klinik har landsfunktion på en række af de vanskeligste og højest specialiserede
operationer i hjernen.
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Fysisk træning giver kræftpatienter mere overskud og velvære i lange sygdomsforløb, der
ellers kan være opslidende og isolerende.
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Styrket forskning i rehabilitering af
kræftpatienter
Center for Integreret Rehabilitering af kræftpatienter (CIRE) åbnede på
Rigshospitalet i juni 2011, og det blev startskuddet til en bred vifte af
forskningsprojekter, der skal sikre, at der udvikles rehabilitering for et
bedre liv med kræft

Flere end 210.000 danskere lever med
en kræftsygdom, og behovet for at udvikle rehabilitering, der tager højde for
de nye undersøgelser og avancerede
behandlinger, er støt stigende. Kræftpatienterne har behov for at forblive
integreret i samfundet og i hverdagen.
De er i risiko for at blive fysisk inaktive,
for at udvikle depression og for at isolere sig fra skole, arbejdsliv og sociale
aktiviteter.
En lang række af Rigshospitalets klinikker og afdelinger har med åbningen af
CIRE fået helt nye og unikke muligheder for at udvide forskningen inden for
rehabilitering af kræftpatienter. Og der
er optimale vilkår med nye træningsog aktivitetslokaler, undervisnings- og
kontorfaciliteter, som Rigshospitalet har
tildelt. Det er de ansvarlige overlæger
for de forskellige kræftbehandlinger, der
i samarbejde med tværfaglige teams
har ansvaret for, at den rehabilitering,
der tilbydes den enkelte kræftpatient,
integreres i behandlingen. Dette i modsætning til før, hvor rehabilitering typisk
fulgte efter afsluttet behandling.

CIRE-programmet omfatter i dag ni
kliniske projekter med deltagelse af
mere end 2.000 patienter, der modtager behandling på Rigshospitalet. Tre
af de kliniske projekter har været i gang
siden maj 2011. De øvrige projekter er
begyndt at rekruttere patienter i januar
2012. Det er lykkedes at få udviklet og
påbegyndt samtlige af de i forskningsprogrammet skitserede projekter og
finansiere yderligere fire ph.d.-studier.
Der er i dag tilknyttet fem post.doc-forskere og syv ph.d.-studerende – i alt er
37 forskere tilknyttet programmet.

CIRE ledes af sociolog, sygeplejerske og professor Lis Adamsen,
som står i spidsen for et multidisciplinært team på 27 kliniske
og teoretiske forskere fra henholdsvis Rigshospitalet og Københavns Universitet. Forskningsprogrammet er gjort muligt takket
være en investering på i alt 30 mio.
kr. fra Novo Nordisk Fonden og
Kræftens Bekæmpelse.
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Teamet bag behandlingen mod forhøjet blodtryk
tæller bl.a. afdelingssygeplejerske Marianne
Nørgaard, Kardiologisk Laboratorium, overlæge,
dr.med. Anne-Lise Kamper, professor, overlæge,
dr.med. Bo Feldt-Rasmussen, Nefrologisk Klinik
P, professor, overlæge, dr.med. Jesper Hastrup
Svendsen og overlæge, dr.med. Henning Kelbæk,
Kardiologisk Klinik B.
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Banebrydende behandling mod
forhøjet blodtryk
Med nyrelægernes og røntgenlægernes hjælp har Rigshospitalets hjertelæger overført en teknik, der ellers hidtil har været forbeholdt behandlingen
af hjertepatienter. Det har banet vejen for, at Rigshospitalet i april 2011
kunne tilbyde en ny behandling til patienter med ukontrolleret forhøjet
blodtryk
Lægerne i Hjertemedicinsk Klinik har i
årevis ført katetre op gennem lysken
for at brænde nerver over og dermed
forhindre uønskede impulser i at forstyrre hjerterytmen. Samme princip
sig nu gældende med den nye behandling (renal denervering) mod forhøjet
blodtryk (hypertension). Her bliver
nyrearterien, der forsyner nyrerne med
elektriske impulser, på særlige punkter
brændt med lavfrekvente radiobølger.
Og resultaterne er fantastisk gode. Tidlige undersøgelser har vist, at 80% af
behandlingerne med renal denervering
reducerer blodtrykket væsentligt hen
over en periode på seks måneder fra
indgrebet.

I 40% af tilfældene bliver blodtrykket
fuldstændigt normaliseret.
Patienter med forhøjet blodtryk risikerer livstruende hjerteanfald, hjerneblødning, hjertestop og alvorlig nyresygdom.
Ved at forene kræfterne og ekspertisen
fra nefrologien, der specialiserer sig i
at behandle nyresygdomme og vanskeligt behandlelig, forhøjet blodtryk
med kompetencerne fra hjertelægerne
og det kardiovaskulære område, har
patienter med forhøjet blodtryk fået
et enestående behandlingstilbud, der
trækker en akse mellem flere af de klassiske specialeområder.

Rigshospitalet er blandt de førende behandlingssteder inden for
renal denervering i Skandinavien.
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Årets resultat/regnskab
Nettobevillingen til Rigshospitalet er i 2011 på 4.273,0 mio. kr. Indtægter
og udgifter beløber sig til hhv. 2.528,0 mio. kr. og 6.642,1 mio. kr. Hospitalet
har således et mindreforbrug på 176,4 mio. kr. i 2011 inkl. den lokale investeringsramme.
Mindreforbruget skyldes primært periodeforskydninger til 2012 vedr. forsknings- og uddannelsesprojekter, mindre byggearbejder, vedligeholdelse
samt udskydelse af indkøb.

Finansieringsgrundlag 2011

Indtægter

37%
Nettobevilling*

63%
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Årets resultat i hovedpunkter
Antallet af udskrivninger steg med 4,94% til 82.556.
Antallet af sengedage steg med 1,2% til 4.330.
Antallet af operationer steg med 10,2% til 54.573.
Antallet af ambulante besøg steg med 5,2% til 450.677.
Den gennemsnitlige liggetid er faldet en 0,2 dag til 4,3 dage.
Belægningsprocenten er steget til 91,1%.
Aktiviteten på Rigshospitalets udefunktioner er ikke inkluderet i ovennævnte.
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Rigshospitalets samlede aktivitet 2011
Kun takstbelagte aktiviteter

Antal

Regnskab 2010

Regnskab 2011

Operationer

49.517

54.573

Sygehusudskrivninger

78.668

82.556

Ambulante besøg

428.342

450.677

Berørte cpr.-nr.

128.576

137.606

Sengedage

354.426

358.756

Øvrige ydelser a)

156.016

166.634

Belægningsprocent b)

90,8%

91,1%

Gns. liggetid (dage) c)

4,5

4,3

Anførte tal er eksklusiv Rigshospitalets udefunktioner.
a) Øvrige ydelser er efterfølgende strålebehandling, KAG, dialyse m.v
b) Belægningsprocenten er beregnet i forhold til antallet af disponible senge
c) Gns. liggetid er beregnet som antal sengedage pr. udskrivning.
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Forskning
Eksterne forskningsmidler 2017-2011
Mio. Kr.

2009

2010

2011

Saldo primo

385

431

473

Udgifter

353

352

384

Indtægter

399

394

464

Saldo ultimo

431

473

552

Interne og eksterne forskningsmidler (2007 - 2011)
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Rigshospitalet forskningsproduktion 2007-2011
Forskning i tal

2007

2008

2009

2010

2011

8

6

4

8

8

Ph.d.-grader

39

37

49

36

44

Højere akademiske grader

47

43

53

44

52

1036

1155

1129

1288

1469

146

151

133

142

100

Tidsskriftartikler i alt

1182

1306

1262

1430

1569

Fremmedsprogede publikationer

1103

1212

1163

1329

1549

176

182

226

193

138

1279

1394

1394

1522

1687

2

0

0

1

1

Dr.med.-grader

Fremmedsprogede tidsskriftartikler
Dansksprogede tidskriftartikler

Dansksprogede publikationer
Publikationer i alt
Patenter
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Personale
Den samlede personaleomsætning på Rigshospitalet fordelt på
personalehovedgrupperne.
Personaleomsætningen gælder den årsvise periode fra december
2010 til december 2011.
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 ugentligt timetal.
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Personaleomsætning på personalehovedgrupper
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Sygefravær
Sygefraværet er generelt blevet mindre de senere år. I 2011 var det
samlede, procentvise sygefravær lavere end i 2010, hvor Rigshospitalet ellers havde en markant nedgang i sygefraværet.
Det faldende sygefravær gælder især for personalehovedgrupperne;
læger og tandlæger, kontor- og administrativt personale, service- og
teknisk personale – hvorimod plejepersonale og øvrigt sundhedsfagligt personale ikke er faldet sammenlignet med 2010. Dog er tendensen tydelig at spore, for der er fortsat mindre sygefravær over
alle personalehovedgrupper set i forhold til 2008-09.
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Sygefravær på Rigshospitalet i alt
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Drift
For første gang i flere år er der sket et fald i medicinudgifter.
De egentlige medicinudgifter var 8 mio. kr. mindre end i 2010.
Faldet kan i høj grad tilskrives prisfald på en række dyre lægemidler samt et øget fokus fra hospitalets side på rationel lægemiddelanvendelse. De mest markante udgiftsfald ses i lægemidler mod
infektionssygdomme (især antibiotika) samt lægemidler til kræftbehandling.

Procentvis fordeling af udgifter til drift i 2011
Fælles

9%
Drift

14%

Medicin og særydelser

23%

Personale

54%

Rigshospitalets årsberetning 2011

Rigshospitalets ordinære driftsresultat 2010 – 2011 samt budget 2012.

*ikke direkte sammenlignelige årene imellem, da nettobevillingen i 2011 er inkl. periodeforskydninger til 2012

Mio.kr

Regnskab 2010

Regnskab 2011

Budget 2012

Indtægter

2.490,4

2.528,0

2.460,0

Udgifter

6.545,2

6.642,1

6.860,3

Nettobevilling*

4.151,9

4.273,0

4.400,3

97,0

159,0

0,0

Investeringer

26,7

29,4

46,9

Nettobevilling

18,2

46,9

46,9

Resultat

-8,5

17,5

0,0

Nettoresultat

88,6

176,4

0,0

Regnskab 2009

Regnskab 2010

Regnskab 2011

Personale

3.566,2

3.606,3

3.574,4

Medicin og særydelser

1.449,5

1.539,2

1.546,2

Drift

898,9

881,4

937,1

Fælles

522,6

518,4

584,4

6.437,2

6.545,2

6.642,1

8.151

8.042

7.897

Resultat
Lokal Investeringsramme

Udgifter til ordinær drift 2011
Mio. Kr.

I alt
Antal ansatte (fuldtids)

49

50

Rigshospitalets årsberetning 2011

Nøgletal
Nøgletal for Rigshospitalets otte centre og Administrationen

1. Diagnostisk Center
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.
Regnskab 2009

Regnskab 2010

Regnskab 2011

Ændr. fra 2010

Udgifter mio. Kr.

790,3

796,4

789,1

-0,9%

Antal ansatte (fuldtids)

1128

1138

1106

-2,8%

2. Servicecenteret
Servicecentret er et tværgående center, der rummer hospitalets ikke-kliniske funktioner - dvs. opgaver, der ikke omfatter
patientpleje eller lægebehandling.
Regnskab 2009

Regnskab 2010

Regnskab 2011

Ændr. fra 2010

197,6

211,8

200,8

-5,2%

407

390

379

-2,7%

Udgifter mio. Kr.
Antal ansatte (fuldtids)

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

Udgifter mio. Kr.
Antal ansatte (fuldtids)

Regnskab 2009

Regnskab 2010

Regnskab 2011

Ændr. fra 2010

741,1

739,9

796,4

7,6%

412

424

421

-0,8%
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4. Abdominalcentret
Abdominalcenteret behandler sygdomme i nyrer, urinveje , lever, mave-tarm og i blodkarrene , samt sygdomme i de organer,
der producerer hormoner.
Regnskab 2009

Regnskab 2010

Regnskab 2011

Ændr. fra 2010

Udgifter mio. Kr.

885,4

923,7

935,2

1,2%

Antal ansatte (fuldtids)

1.230

1.217

1.213

-0,3%

5. Finsencentret
Finsencentret behandler kræft- og blodsygdomme samt medicinske sygdomme såsom gigt, allergi og infektion.

Udgifter mio. Kr.
Antal ansatte (fuldtids)

Regnskab 2009

Regnskab 2010

Regnskab 2011

Ændr. fra 2010

1.095,6

1.105,1

1.068,4

-3,3%

930

915

897

-2,0%

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

Udgifter mio. Kr.
Antal ansatte (fuldtids)

Regnskab 2009

Regnskab 2010

Regnskab 2011

Ændr. fra 2010

766,8

775,0

757,8

-2,2%

929

927

857

-7,5%

fortsættes
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7. HovedOrtoCentret
HovedOrtoCenteret 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 HovedOrtocenteret.

Regnskab 2009
Udgifter mio. Kr.
Antal ansatte (fuldtids)

Regnskab 2010

Regnskab 2011

Ændr. fra 2010

582,6

596,7

753,7

26,3%

992

973

1.129

16,0%

8. Juliane Marie Centret
Juliane Marie Centret behandler sygdomme hos børn og kvinder samt graviditet, fødsel og barnløshed. Centret rådgiver og
behandler i forbindelse med arvelige og medfødte sygdomme.
Regnskab 2009

Regnskab 2010

Regnskab 2011

Ændr. fra 2010

Udgifter mio. Kr.

878,7

892,3

814,3

-8,7%

Antal ansatte (fuldtids)

1.441

1.395

1.215

-12,9%

9. Neurocentret
Neurocentret beskæftiger sig med sygdomme og skader i det centrale, det perifære og det autonome nervesystem.
Det omfatter bl.a. behandling af apopleksi, epilepsi, sklerose, muskelsvind, hukommelsesproblemer og neuromuskulære
lidelser.

Udgifter mio. Kr.
Antal ansatte (fuldtids)

Regnskab 2009

Regnskab 2010

Regnskab 2011

Ændr. fra 2010

499,0

504,3

526,6

4,4%

682

663

679

2,6%
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Rigshospitalet 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 2011 og i første halvår af 2012 sket følgende ændringer:

• Thoraxkirurgien er flyttet til Rigshospitalet fra Gentofte Hospital.
• Den akutte og elektive karkirurgi er flyttet til Rigshospitalet fra Gentofte Hospital.
• Pædiatrien er flyttet til Rigshospitalet fra Gentofte Hospital.
• Gynækologi/Obstetrik er flyttet til Rigshospitalet fra Gentofte Hospital.
• Elektiv øre-næse-hals udefunktion er etableret på Gentofte Hospital.
• Onkogenetisk Rådgivning om arvelig tarmkræft er flyttet til Rigshospitalet fra
Hvidovre Hospital.
• Apopleksibetjeningen af Rigshospitalets lokalområde er flyttet til Bispebjerg
Hospital.
• Respirationscenter Øst er ledelsesmæssigt overgået til Glostrup Hospital.
• Patologiafdelingen på Bispebjerg Hospital er overgået til en udefunktion for
Rigshospitalet under ledelse af Rigshospitalets Patologiafdeling
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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 2011 godt 8000
fuldtidsansatte og små 1200 sengepladser. 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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