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Overholdelse af kræftpakkerne i 2019 + januar 2020
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Overholdelse af udredningsretten i 2019 + januar 2020
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Fokus i 2020 - overholdelse af de regionale mål!
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Kræftpakker
• Primo marts indkaldes alle ansvarlige til direktionsmøde mhp. at sikre, at der er 

den nødvendige aktivitet omkring påske og Kristi himmelfart 

• Alle centre laver individuelle strategier og mål for hvert enkelt kræftpakkeforløb, 
som direktionen godkender

• Alle centre arbejder med udgangspunkt i varslingslisterne 

Udredningsret
• Snuden i sporet…
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Hvordan påvirker 
indflytningen i Nordfløjen 

Rigshospitalets overholdelse af 
patientrettighederne? 

5



Rigshospitalet

Indflytning i Nordfløjen >< patientrettighederne 
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Hovedhalskræft, modermærkekræft og kræft i hjerne 
• Det er ekstremt komplekst – og tidskrævende - at nedlukke, flytte og genåbne 

operationsstuer

• Vi kan ikke undgå påvirkning, men overholdelse har højeste prioritet

Brystkræft (HGH)

• Muligheder for at flytte til stueetagen i Centralkomplekset undersøges p.t.

Udredningsret
• Forventes ikke påvirket 
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Patientsikker flytning til Nordfløjen

Flytteperiode to uger

Aktivitet
100 %

De første fire uger i drift i sommerferieperioden

50 %

Hvorfor ned i aktivitet?
• Frigøre udstyr, der skal flyttes fx 27 

operationsstuer
• Minimere antallet af patienter, der fysisk skal 

flyttes fra 200 – 100 

Hvorfor gradvis op i aktivitet?
• Patientsikkerhed
• Anbefaling fra andre store hospitalsflytninger 
• Nye rammer og arbejdsgange for alle
• Arbejdsmiljø - fastholdelse af personalet
• Undgå aflysninger / dårlig patientoplevelser og presseomtale

Stop for elektive 
operationer en 
uge før 14.juni 
og første fem 

op-stuer flyttes Alle patienter 
flyttes på én dag

Daglig prioritering og justering på 
operationsgang:
• Aktivitet (kræft, akut mm)
• Skiftetid
• Knivtid
• Belægning

14.juni
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