BESLUTNINGER

POLITISK FØLGEGRUPPE

Møde i politisk følgegruppe for BørneRiget

MØDETIDSPUNKT
17-03-2021 16:00

MØDESTED
Teamsmøde

MEDLEMMER
Niels Høiby
Leila Lindén
Erik R. Gregersen
Line Ervolder
Peter Westermann
Per Roswall

Medlem
Formand
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog
Deltog

Side 1 af 13

INDHOLDSLISTE
1.
2.
3.
4.
5.

Status for organisationssporet
Fortroligt punkt udtaget
Status for byggesporet
Fortroligt punkt udtaget
Næste møder og aktiviteter

Side 2 af 13

1. STATUS FOR ORGANISATIONSSPORET
SAGSFREMSTILLING
Centerdirektør Merete Lange og Senior projektchef Thomas Leth Frandsen vil på mødet give en status for
projekter under organisationssporet.
BørneRigets strategi
Den politiske følgegruppe fik på møde den 2. september 2020 en status på arbejdet med at udarbejde
BørneRigets strategi.
Etableringen af BørneRiget taler direkte ind i regionens målbillede, hvor ”Børnenes region” er et
fokusområde. Region Hovedstaden kan se frem til mange flere børnefamilier i regionen i fremtiden, og det
er derfor et særligt fokusområde, at regionen skal være en børneparat region, som skal blive bedre til at
møde børn og unge på deres præmisser. Det bidrager opførelsen af BørneRiget væsentligt til.
BørneRigets strategi har siden været i høring hos personale, patienter, kollegaer i Danmark og udlandet.
BørneRiget har modtaget mange gode bidrag, og også fra internationale kollegaer i ECHO, der er den
europæiske forening for højt specialiserede børnehospitaler (European Childrens Hospitals Organisation).
BørneRiget har modtaget konstruktiv feedback fra alle høringsparter og der er arbejde i gang med at
analysere input og vurdere hvordan høringsbemærkningerne skal indarbejdes i BørneRigets strategi. Blandt
andet arbejder BørneRiget videre med konkretisering af visionen om at være verdens bedste hospital,
overvejelser om målgruppen for strategien, fokus på udsatte børn og familier samt hvordan fødeområdet i
højere grad kan se sig selv som en del af BørneRigets strategi.
Forventningen er, at endeligt udkast til strategi kan behandles i den administrative
hospitalsbyggestyregruppe inden sommerferien og at følgegruppen derefter kan få en gennemgang af
BørneRigets strategi på et møde i følgegruppen.
Status for pilotprojekter
På lederworkshoppen den 24. november 2020 blev der arbejdet med at beskrive nedenstående fire
pilotprojekter, som samlet set involverer alle afdelinger, hvor en andel af afdelingen skal i BørneRiget:
Ikke adskillelse af plejekrævende mødre og deres børn
Etablering af mini PICU (pædiatrisk intensiv afdeling)
Forberedelse af børneanæstesien til BørneRiget
Projekt med kirurgiske/postoperative børn ift. behandling og pleje i BørneRiget.
Pilotprojekterne er første afprøvning af de samarbejder, der skal foregå på tværs af eksisterende afdelinger,
og som peger frem mod BørneRiget.
Grundet Covid-19 situationen er pilotprojekterne ikke igangsat. Projektstyregruppen for organisatoriske og
sundhedsfaglige mål (bestående af centerledelser, direktion og tillidsrepræsentanter) har på deres møde den
1. februar 2021 besluttet at ovenstående projekter nu kan igangsættes. Projekterne forventes igangsat i løbet
af marts måned, når formænd og deltagere i arbejdsgrupperne er udpeget.
Status for BørneRiget Fonden
BørneRiget fondens direktør Louise Schønau er kommet godt i gang, og har holdt møder med en række
virksomheder. BørneRiget Fonden har allerede modtaget et par donation, som der vil blive orienteret om på
mødet.
Første spadestik
Første spadestik tages onsdag den 7. april kl. 14-15 på byggegrunden til BørneRiget ved Henrik
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Harpestrengsvej.
Grundet Covid-19 situationen bliver første spadestik et lille arrangement med få deltagere og øvrige inviteres
til at deltage via streaming fra Rigshospitalets hjemmeside og BørneRigets site.
Vejledende program (der streames ml. kl. 14.30-15.15):
Kl. 14.30-14.35 Hospitalsdirektør Per Christiansen byder velkommen (også til alle gæster bag skærmen)
Kl. 14.35-14.45 Tale v. regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen
Kl. 14.45-14.50 Tale v. formand for den politiske følgegruppe Laila Lindén
KL.14.50-15.05 Tale v. Ole Kirks Fond samt overraskelse
Kl. 15.05-15.10 Afsluttende ord v. projektdirektør Merete Lange samt invitation til spadestik.
Kl. 15.10-15.15 Sophie Hæstorp Andersen tager første spadestik sammen med to børn og de 50 balloner
som sidder på skovlene, sendes til vejrs af børnene.
Kl. 15.15-15.30 Lettere traktement for de tilstedeværende (så vidt muligt)
Da første spadestik ikke kan blive et stort festligt arrangement, planlægges der i stedet for med et festligt
arrangement i forbindelse med nedlæggelse af grundstenen i 2022.
BørneRigets arbejde med FNs Verdensmålene
Med afsæt i Region Hovedstadens ambitiøse handlingsplan for realisering af FN’s verdensmål for
bæredygtighed, har BørneRiget (BR) udpeget fire relevante mål, som ligger indenfor BørneRigets vision,
ansvarsområder og handlerum. Målene er både relevante som driver for organisationssporets projekter ’på
vej til BørneRiget’, og som fællesnævner i samarbejde med fonde, som også anvender verdensmålene som
pejlemærke og inspiration, og derudover som mål for samfundsansvar (CSR).
De 4 verdens mål som er udpeget i BørneRiget er:
Mål 3 - Sundhed og trivsel for alle
Mål 4 - Kvalitetsuddannelse
Mål 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Mål 17 - Styrke det globale partnerskab for handling
Verdensmålene ift. BørneRigets arbejde forventes drøftet i den administrative hospitalsbyggestyregruppe
inden sommerferien 2021. Den politiske følgegruppe vil på et følgegruppemøde få en uddybet status for
arbejdet med verdensmålene.
Link til Region H’ handleplan om realisering af FN’s verdensmål:
https://www.regionh.dk/om-region-hovedstaden/udgivelser-fra-re-gionen/Planer/Documents
/Region%20Hovedstadens%20handlings-plan%20for%20FN%27s%20verdensm%C3%A5l.pdf
KONKLUSION
Leila Lindén bød velkommen, og introducerede herefter kort til følgegruppens tidligere drøftelser af
BørneRigets strategi, som taler meget ind til regionens målbillede om "Børnenes region".
Centerdirektør Merete Lange fortalte herefter om, at projektet fortsætter efter planen, og at covid-19
selvfølgelig sætter grænser for det fysiske møde, men at de planlagte aktiviteter alligevel fortsætter blot i
mere virtuelle rammer.
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Der er ansat to professorer til CP-centeret (cerebral parese), som er doneret af Elsass Fonden tilbage i
2017. Fonden har doneret dels til indretning af ambulatoriefunktion for børn og unge med cerebral parese,
dels til styrkelse af forskningen på området med avanceret skanner og professorat. De to professorater skal
arbejde med tidlig opsporing af hjerneskade hos børn.
Senior projektchef Thomas Leth Frandsen orienterede herefter om, at strategien har været i høring hos
brugerne, personalet, øvrige samarbejdspartnere i Danmark samt i Europa. Tre hovedpointer fra høringen
blev her fremhævet:
Formuleringen af BørneRiget som "verdens bedste hospital" for børn, unge og fødende.
Kategoriseringen virker en smule forstyrrende i dialogen med f.eks. samarbejdspartnere og også
personalet opfatter paradoksalt også "verdens bedste" som begrænsende. Organisationsporet arbejder
aktuelt med at finde en anden måde at italesætte BørneRiget, og et forslag er "Et af verdens bedste
hospitaler..." eller "Et hospital i verdensklasse...".
Obstetrikken har ønsket at få understøttet det normale graviditets- og fødselsforløb, som også vil
foregå i BørneRiget. Det er oplevelse at strategien har fokuseret på de særligt kompliceret og alvorlige
forløb, men i mindre grad på de mange succesfulde forløb, som vil være en væsentlig del af forløbene
på BørneRiget og som selvfølgelig også skal understøttes i strategien. Organisationssporet er i
samarbejde med obstetrikken i gang med at finde de rette formuleringer til strategien.
Personalet skal fremhæves mere i strategien - også med konkrete mål om f.eks. arbejdsmiljø.
Følgegruppen var enige i ændringerne, og påpegede særligt vigtigheden af, at personalet spiller en rolle i
strategien, da brugeroplevelse hænger tæt sammen med personalets tilfredshed med de rammer og vilkår
som de udfører deres arbejde under.
Merete Lange uddybede herefter indholdet og gennemførelse af de fire nævnte pilotprojekter, som forventes
i gangsat i løbet af marts. Følgegruppen anmodede i forlængelse heraf om en uddybning af sengefordelingen
i mellem PICU, børneanestæsien mv. på et senere tidspunkt. Merete Lange vender tilbage med dette på et
senere møde.
Thomas Leth Frandsen orienterede om arbejdet i BørneRiget Fonden, som er en almennyttig fond, der
udelukkende arbejder for at indhente donationer til BørneRiget. Følgegruppen er tidligere orienteret om
etableringen af fonden. Hjemmesiden, linkedin mv. for fonden er oppe at køre, og der er allerede rejst en
donation på 100.000 kr. til BørneRiget. Der er stor interesse for dialog og samarbejde med fonden, og det
ser indtil videre lovende ud.
Herefter orienterede Thomas Leth Frandsen om de fire verdens mål som er udpeget i BørneRiget.
Følgegruppen spurgte ind til valget af verdensmål, og ønskede en uddybning af, hvorfor man ikke har valgt
at medtage f.eks. ligestilling af køn og mindre ulighed - som er væsentlige når man taler om
bl.a. reproduktion. Thomas Leth Frandsen svarede at der arbejdes for at sikre en sammenhæng mellem
valgte verdensmål og håndtering i BørneRiget. Det er derfor tanken at f.eks. ligestilling af køn også skal
indgå, men der udestår pt. en tydeliggørelse af, hvordan BørneRiget i praksis skal arbejde for mere
ligestilling af køn i den nye organisation.
Første spadestik afholdes 7. april 2021. Følgegruppen modtager invitation til at deltage via streaming med
mindre restriktioner lempes så fysisk fremmøde også bliver muligt.
JOURNALNUMMER
21012510

BILAGSFORTEGNELSE
1. Præsentation pkt. 1-2
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3. STATUS FOR BYGGESPORET
SAGSFREMSTILLING
Seniorprojektchef Michael Hyllegaard giver en status for byggesporet.
BørneRiget er i anlægs- og udbudsfasen. Projektet udbydes i følgende 7 stor entrepriser:
S0 – Tunnel, jord og byggemodning (entreprise er startet op)
S1 – Byggeplads (kontrakt primo marts og herefter starter entreprisen op)
S2+3 (slået sammen) – råhus og lukning (endelige tilbud forventes 22. marts 2021 og kontrakt april 2021)
S4 – Aptering (skal genudbydes)
S5 – Installation (skal genudbydes)
S6 – Landskab udbydes senere og tidligt i 2022
S7 - Inventarudbud og bygherreleverancer udbydes løbende fra ultimo 2021
Entreprisen S0 startede op ultimo 2020. Der er arbejdes med forberedende jordarbejder og byggemodning
samt opstart af tunnelarbejder.
Det er forventningen at, der bliver indgået kontrakt med entreprenør for entreprisen S1 primo marts 2021
og herefter starter arbejdet op med at etablere byggeplads.
For entreprisen S2+3 – råhus og lukning – blev der i oktober 2020 modtaget indledende tilbud, som var
over budget taget. Det blev besluttet at fortsætte udbuddet og der har været gennemført tilpasninger i
projektmateriale og forventningen er at modtage endelige tilbud 22. marts 2021 og på baggrund heraf indgå
kontrakt i april 2021.
Indledende tilbud i oktober 2020 viste, at entrepriserne S4 (aptering) og S5 (installationer) lå væsentligt over
budgettarget. På baggrund heraf blev besluttet at genudbyde disse to entrepriser. Forinden genudbud skal
ske en tilpasning af projektmaterialet. Forventning er at genudbyde S4 og S5 i foråret 2021.
Forventningen er fortsat at BørneRiget er klar til at blive taget i brug medio 2025.
Luftfoto taget 12. februar 2021 af byggefelt for BørneRiget er vedlagt som bilag. Siden billedet er taget, er
Rockefeller komplekset nu helt revet ned.
KONKLUSION
Senior projektchef Michael Hyllegaard fremviste direkte streaming fra byggepladsen, hvor det samlede
Rockefeller kompleks nu er nedrevet, og jordarbejder og byggemodningen er i gang. Afstivning i siderne
af byggefeltet er ligeledes i gang. Både byggemodning og afstivning hører under entreprise S0. Der indgås i
denne uge endelig kontrakt for S1, hvorefter selve byggepladsen med skurby mv. kan etableres. S2 og S3
følger efter med endelig kontraktindgåelse primo april, hvorefter de øvrige entrepriser følger frem mod
primo 2022.
Det indgås kontrakt vedr. mock up i næste uge (uge 12), og det er forventningen at organisationssporet vil
kunne anvende mock up'en til sommer.
Følgegruppen spurgte ind til hhv. gangbro og ambulancemodtagelse. Michael Hyllegaard svarede at
gangbroen er opdelt med ca. 30 meter som hører under BørneRigets projektøkonomi og den resterende del
henhører til en anden sag gennem Center for Ejendomme. Der foregår aktuelt en samprojektering af
gangbroen. Ambulancemodtagelsen er projekteret til at blive placeret med nedkørsel til kælderplan ved
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bygning 62.
Følgegruppen udtrykte slutteligt en forhåbning om, at potentielle kommende uenigheder med
entreprenørerne forsøges undgået i videst muligt omfang. Det gælder både om at sikre et projektmateriale af
høj kvalitet fra start, men også at sikre en god og åben dialog med entreprenørerne når endelige kontrakter
underskrives. Centerdirektør Mogens Kornbo tilsluttede sig denne betragtning, og påpegede også, at Center
for Ejendomme samlet står som en stærk bygherre med et allerede velfungerende samarbejde med en lang
række entreprenører på de øvrige byggerier i regionen. Vicedirektør Ole Kristian Bottheim tilføjede, at
projektorganisationen er tæt involveret i udbudsprocessen sammen med totalrådgiver, og arbejder fokuseret
på at sikre det bedst mulige udgangspunkt for kontraktindgåelse.
JOURNALNUMMER
21012510

BILAGSFORTEGNELSE
1. Luftfoto 12. feb 2021
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5. NÆSTE MØDER OG AKTIVITETER I FØLGEGRUPPEN
SAGSFREMSTILLING
På mødet drøftes hvornår næste møde i følgegruppen skal holdes.
KONKLUSION
Det aftaltes at næste møde i følgegruppen afholdes i august 2021. Enhed for Byggestyring finder dato og
indkalder.
JOURNALNUMMER
21012510
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