
Rigshospitalet 

Indsæt hjælpelinjer til placering 

af objekter 

1. Højreklik uden for slidet og 

vælg Gitter og hjælpelinjer 

2. Sæt kryds ved Vis 

tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Vælg OK 

Indsætte Titel/beskrivelse og Navn 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Indtast dit navn, hvor der står Navn 

4. Indsæt Titel/beskrivelse hvor der står 

Titel/beskrivelse 

5. Vælg Anvend på alle eller Anvend 

hvis det kun skal være på et enkel slide 

 
 

Fokus på ledelse i forhold til ny teknologi,  
der understøtter patientforløb og kvalitet, oplevelse 

og trivsel – hvad kan teknologi og teknik bidrage 
med i forhold til Det Nye BørneRiget? 

 
Bent Ottesen, lægelig chef og Christian Koerner, teknologi scout 

Rigshospitalet 

BørneRiget 

DSS 

Hospitalsbyggeri er andet end mursten 
Århus Universitetshospital onsdag den 28.februar 2018 



Rigshospitalet 

Vi er her for at skabe 

et fantastisk sted til 

mennesker, fx 

 

4-årig pige efter 2 

uger  

levertransplantation 

 

Børn leger og lærer – 

også når de er syge.  

BørneRiget 
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Det ER muligt at skabe verdens bedste hospital, som kan 

bidrage til udviklingen af det samlede sundhedsvæsen 

Visionen 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Rigshospitalet 

Totalrådgiver: 

3XN 

Underrådgivere: 

Arkitema Architects K/S 

NIRAS 

Kristine Jensens  Tegnestue 



Rigshospitalet 

BørneRiget 

BørneRiget 



Rigshospitalet 

Navn (Sidehoved/fod) Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) 

BørneRiget 

Windows of 

opportunities 



Rigshospitalet 

Fremtidens brugeroplevelse 
 

Integreret leg 

Designet til hverdagen 

Se mig, spørg mig, lad mig 

Den gode rejse 

Klare Zoner 

BørneRiget 

At skabe verdens bedste hospital for børn, unge og fødende ved at: 

Give patienterne og deres familier verdens bedste behandling 

Bidrage til at skabe flere videnskabelige gennembrud 

Bidrage til at forny og udvikle hele det danske sundhedsvæsen 

Fremtidens faglige paradigme 
 

Specialisterne kommer til patienten 

Samling af alle børn og unge 

Én operationsgang 

Én børnediagnostisk enhed 

En børneintensiv enhed 

Alle aktiviteter vedr. graviditet og fødsel 

Integrering af behandling, forskning og 

uddannelse 



Rigshospitalet 

BørneRiget 

Kortlægning af patientens rejse 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Rigshospitalet 

”Vi kommer til patienten” 
 

”Pit-stop” 

10 

BørneRiget 



Rigshospitalet 

Kamera Lyd 
Laparoskopisk 

Kamera 

Patient 

fysiologi 

OP Black Box 

Enheder & 

sensorer 

BørneRiget 
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uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Rigshospitalet 

Operationsteam fysiologiske data 
‣ Indsamling af data igennem wearable devices 

‣ EEG, EMG, EKG, HRV, respiration osv. 

‣ Synkroniseret med alle andre data kilder 

BørneRiget 
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Rigshospitalet 

Registrering af data 

BørneRiget 
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Niveauer 
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Rigshospitalet 

Intra-operative hændelser 
75% blev ikke bemærket af OP teamet 

BørneRiget 

bleeding 
60% 

11% 

9% 

8% 

6% 
5% 2% 

bleeding
thermal injury
serosal tear
devascularization
suture events
soft tissue injury



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Rigshospitalet 

Teknologiens rolle og digital transformation 

• Sammenhæng, kvalitet og trivsel  

• Kræver fokuseret ledelse af ressourcer og styring af logistik 

• Værdibaseret styring ændrer rammer og processer 

 

• Teknologi kan understøtte planlægning og orkestrering 

• Teknologi kan understøtte og integrere læring 

 

• Inspiration fra andre brancher… 

BørneRiget 



• Ikke kun ved katastrofer! 

• Vigtig element til læring  - ikke overvågning af piloter 

• Data > Risici > Kerneårsag > Afhjælpning 

Flyindustriens Black Box 



• Mindre fejl går forud for store 

fejl 

• Fejl kan hurtigt overses 

• Læring og kvalietsforbedring 

Black Box i OP 

• Lyd, video og meta-data 

• Data fra SP 

• ML og talegenkendelse vil 

understøtte tilgængeligheden 

 



• Specialister samles omkring bilen og alle har deres definerede 

opgaver 

• Data indsamles inden bilen kommer ind 

• Minimering af tid inden bilen igen racer videre 

Formel-1 Pit-stop 



Pit-stop ambulatoriet 

• PRO/Selvmonitorering/Viden 

• Specialisterne skal være 

tilstede 

• Vidensdeling/kommunikaiton 

• Patient-app (MinSP/OpenTele) 

• Orkestrering/lokalisering (RFID) 

• Videokonference 



• Komplekse og dynamiske systemer, der er afhængige af 

mennesker 

• Tilgængellighed til data 

• Handlingsorienteret – sammenhæng og flow 

 

NASA Mission Control Center 



• Humber River, Toronto 

• Royal Children’s, Melbourne 

• GE “Wall of Analytics” 

• EPIC dataværktøjer 

 

Hospitals Kontrol Center 

• Planlægning om morgen og 

opfølgning i løbet af dagen 

• Sporbarhed 

• Kapacitet +7% 

 

 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Rigshospitalet 

Internet of Things Robotteknologi Kunstig Intelligens Sociale Netværk 

Behandling og pleje • Hjemmemonitorerin

g 

• Patient identifikation 

• Mobil tracking 

• Tunge løft 

• Operationer (da 

Vinci) 

• Klinisk Beslutnings Støtte 

• Personalisering af 

kliniske forløb 

• Stratificering af 

patientrisiko 

• Kliniske samarbejder 

• 3. parts supervision 

• Plejeteams 

• Secure Chat 

Logistik • Asset Management 

• Rengøring 

• Senge Management 

• Rengøring 

• Transport 

• Supply Chain 

• Optimering på logistik 

• Compliance kontrol 

• Ressource styring 

• Kommunikation 

Læring • Fjern undervisning 

• Kontekst afhængig 

patient uddannelse 

• Video konference 

• Robotter 

• Konstruktion af 

robotter 

• Programmering 

• Orkestrering af 

ressourcer (inkl. 

forældre) 

• Tutoring/vejledning 

• Black Box feedback 

• Kontakt til 

kammerater fra 

skolen 

• Fjern undervisning 

• Samarbejds/lærings 

miljøer 

Integreret leg • Skattejagt 

• Motion 

• Wayfinding 

• Sporbarhed og 

forebyggelse af 

tyveri 

 

• Computer spil 

• Robot konstruktion 

• Interaktivt legetøj 

• Gamification af hjælp 

• Interaktion med naturligt 

sprog/talegenkendelse 

• Digitale Assistenter 

• Interaktive nicher 

• Fjern-understøttede 

spil/Streaming 

• Spil med ”gamle” 

venner (MMOG) 

• Del oplevelsen 

digitalt 

Designet til 

hverdagen 

• Bring your own 

device 

• Mobil infrastruktur 

• It-infrastruktur til 

pårørende/forældre 

• Rengøring af hjem 

• Alarm system til 

hjem 

• Understøtte behandling 

derhjemme 

• Adgang til patient 

oplysninger udenfor 

hospitalet 

• Adgang til 

arbejdsmiljø 

• Video konference 

 

 

 

Use-case Mapping 
 

BørneRiget 



• RH Politik: Ingen fastholdelse 

 

• Blodprøve / plasterskifte 

 

• Tidskrævende 

• Beroligende/fuld bedøvelse 

 

Et praktisk eksempel: Følgedyret 

• Armbånd måler sved, 

hjerterytme, puls, temperatur 

og bevægelse 

 

• Følgedyret 

• Inddrager 

• Forklarer 

• Støtter 



Opstil teksten i punkter 

Niveauer 

1. Niveau = Bullets 22 pkt 

2. Niveau = Bullets 22 pkt 

3. Niveau = Bullets 20 pkt 

4. Niveau = Bullets 18 pkt 

5. – 9. Niveau = Bullets 16 - 10 pkt 

 

For at få punktopstillet teksten (flere 

niveauer findes) brug Forøg 

listeniveau 

 

 

For at få venstrestillet teksten  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau 

 

 

 

Rigshospitalet 

Vi når længst med en anerkendende tilgang til ledelse! 
Et lille skulderklap kan gøre en stor forskel!  
 
 

BørneRiget 



Rigshospitalet 

Tak for jeres opmærksomhed 

https://www.rigshospitalet.dk/boerneriget/ 

BørneRiget 


