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1. FORTROLIGT PUNKT UDTAGET
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2. PROJEKTFORSLAG - UDTALELSE FRA FØLGEGRUPPEN
SAGSFREMSTILLING
På møde i politisk følgegruppe den 21. januar 2019 blev projektforslag for BørneRiget
behandlet. Følgegruppen besluttede at reservere et møde i den politiske følgegruppe forud for den
politiske behandling af projektforslaget i regionsrådet den 9. april 2019 og herunder at drøfte udtalelse fra
følgegruppen til den politiske behandling af projektforslaget i regionsrådet.
Administrationen er igang med at udarbejde sag til den politiske behandling af projektforslaget på
regionsrådets møde den 9. april 2019.
I sagen indgår udtalelse fra følgegruppen til projektforslaget. Udkast til udtalelse er lavet på baggrund af
det politiske følgegruppe møde den 21. januar 2019 og tilrettes med eventuelle bemærkninger fra
følgegruppe givet på dette møde.
Udkast til udtalelsen er indsat her:
"Følgegruppen noterer sig, at der er tale om et projektforslag, som følger de visioner og principper,
der er lagt frem i konkurrenceforslaget og dispositionsforslaget og som netop gjorde at 3xn, Arkitema,
Niras, Kristine Jensens Tegnestue og Rosan Bosch vandt konkurrencen om at bygge verdens bedste
hospital for børn, unge og fødende.
Følgegruppen kvitterer for det store arbejde, som er lagt i at bearbejde projektforslaget i tæt
samarbejde mellem alle parter, herunder totalrådgiver, bygherrerådgiver, Ole Kirk’s Fond og
byggeorganisationen. Desuden også det store fokus som har været på at inddrage brugerne af
BørneRiget i forhold til optimeringer og valg af løsninger på blandt andet sengestuerne.
Følgegruppen noterer, at projektforslaget følger den arkitektoniske linie fra konkurrenceforslaget ved
blandt andet at fastholde fingerplanen og med det funktionelle udgangspunkt i midten af bygningen
og fælles rum/opholdsareal i fingerspidserne med vinterhaverne. Særligt vinterhaverne er centrale for
BørneRiget og medvirker til at det grønne islæt indgår og at BørneRiget åbner sig mod omgivelserne
samt giver gode muligheder for leg og ophold.
Den politiske følgegruppe noterer også, at leg er integreret i bygningen og i det fremlagte
projektforslag ved at skabe gode muligheder for at lege både inde og ude. Følgegruppen ser frem til
at følge projektorganisationens arbejde med at udvikle legen i bygningen og sikre finansiering af de
mange gode idéer til indretning af lege- og opholdsområder.
Følgegruppen noterer, at projektet er inden for de budgetmæssige rammer i forhold til det fulde
projekt (fase 1 og fase 2) og at der er en mindre budgetudfordring i forhold til anlægsøkonomien på
det reducerede projekt, som håndteres i hovedprojektfasen.
Følgegruppen noterer ligeledes, at der er enighed hos både projektorganisation, totalrådgiver samt
bygherrerådgiver om anlægsbudgettet for BørneRiget.
Følgegruppen bakker op om at fortsætte med at projektere det fulde projekt (fase 1 og fase 2) for at
sikre sammenhæng i bygningen samt at projektering er på plads og gør det muligt, at råhus kan
apteres og ibrugtages gradvist efterhånden som finansiering til fase 2 opnås.
Følgegruppen kvitterer for det store fokus, der er på økonomisk ansvarlighed og herunder også
projektorganisationens opmærksomhed på at drage erfaringer fra øvrige store byggeprojekter i
Region Hovedstaden og de andre regioner i forhold til blandt andet udfordringer i de kommende
faser samt reserveniveau frem mod udførsel.
Følgegruppen har noteret sig udfordringerne i forhold til myndighedsgodkendelse af BørneRiget og
kvitterer for projektorganisationens arbejde med at håndtere udfordringerne og finde løsninger.
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Særligt håber følgegruppen, at Københavns Kommune giver dispensation til at vinduer i BørneRiget
kan åbnes for at imødekomme familiernes udtrykkelige ønske om, at netop det at kunne åbne et vindue
på sengestuen giver følelse af medbestemmelse på eget liv og hverdag for familier, børn og unge, som
er indlagt på BørneRiget."
KONKLUSION
Der var enighed i den politiske følgegruppe om udtalelsen og det blev godkendt at udtalelsen indgår i
sagen om godkendelse af projektforslag i regionsrådet.
JOURNALNUMMER
19013770
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3. STATUS PÅ UDVIKLINGSPROJEKTER
SAGSFREMSTILLING
I BørneRiget er der en række udviklingsprojekter, som har til formål at forberede organisationen til at
flytte ind i nye fysiske rammer. På mødet vil projektorganisationen give en status for to af
udviklingsprojekterne - Leg og helbredelse samt BørneRigets værdiggrundlag.
Projekt - Leg og helbredelse
Området har undergået en ganske omfattende udvikling det seneste halve år. Projektet har haft en effektiv
pædiatrisk reservelæge (Morten Schrøder) ansat i tre måneder til at gennemgå og systematisere projekter
med ”legende tilgang” på Rigshospitalet (mere end 25 projekter). Derudover er der også sket en
systematisk indsamling og gennemgang af over 1200 peer reviewed artikler med leg som en del af
behandlingen i på hospitaler. Både Rigets egne projekter og de 1200 artikler indgår i en ”Play and Health”
workshop den 7. og 8. marts 2019, med deltagende eksperter fra både USA og England. Workshoppen
skal afklare hvilke områder, der kunne være relevante for PhD studier på BørneRiget indenfor området.
Desuden skal de indsamlede artikler indgå i en oversigtsartikel af den tilgængelige relevante litteratur på
området. Der er grundlæggende en forventning om, at integreret leg ville kunne bære et selvstændigt
forskningsområde på BørneRiget - evt i form af et professorat og et videnscenter.
Konvention for behandling af børn, unge og familier på Rigshospitalet
Der har igennem et år været arbejdet systematisk, sammen med klinikledelser og afdelingsledelser samt
nøglepersoner og brugere/pårørende, med BørneRigets værdigrundlag og visioner samlet i et dokument,
kaldet ”konventionen”. Dokumentet – med de formulerede visioner - skal danne grundlag for det videre
arbejde med at få BørneRigets visioner og værdier indarbejdet i de mange nye arbejdsgange og projekter
der skal indarbejdes og udføres de kommende år. Konventionen bliver et arbejdspapir og et
omdrejningspunkt for at sikre en fælles tilgang baseret på fælles værdier i arbejdet frem mod BørneRiget
og fortsætter som grundlag for BørneRiget, når det tages i brug. Konventionen skal løbende tilrettes, så
den afspejler opgaverne og BørneRigets visioner.
KONKLUSION
Projektchef Thomas Leth Frandsen gav status for udviklingsprojektet – Leg og Helbredelse. Slides fra
gennemgang er vedlagt.
Som en del af udviklingsprojektet er udviklet en portal, hvor viden om leg og helbredelse er samlet.
Portalen bliver løbende opdateret med ny viden og information.
Link til portal: http://playpedia.gaardesystems.dk/
Merete Lange gav en status på arbejdet med at udvikle værdigrundlag og visioner for arbejdet med børn,
unge og fødende på Rigshospitalet, som nu er samlet i ”Konventionen”. Det er et vigtigt
forandringsarbejde på tværs af Rigshospitalet, der peger ind i BørneRiget. Slides fra gennemgang er
vedlagt.
Den politiske følgegruppe kvitterede for det store og ikke mindst meget meningsfulde arbejde, der er lagt
i udviklingsprojekterne og ser frem til at følge arbejdet med at udbrede viden om leg og helbredelse og
ikke mindst indsatsen for at etablere et selvstændigt forskningsområdet om emnet på BørneRiget.
JOURNALNUMMER
19013770

BILAGSFORTEGNELSE
1. Slides BørneRiget Workshop Leg_og_Helbred
2. Slides konvention
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4. NÆSTE MØDER I POLITISK FØLGEGRUPPE
SAGSFREMSTILLING
Administrationen foreslår at næste møde i politisk følgegruppe er i september 2019. På dette møde vil
der blandt andet være en status på arbejdet med hovedprojektet samt status på udviklingsprojekterne.
KONKLUSION
Aftalt at holde møde i følgegruppen efter sommerferien. Mødetidspunkt fastsættes hurtigst muligt.
JOURNALNUMMER
19013770
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