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Det er med glæde og stolthed, at vi den 1. december 2003
kan fejre Frederiksberg Hospitals 100-års jubilæum.

Frederiksberg Hospital har altid haft en vigtig rolle i lokalsamfundet. Både som Frederiksberg
Kommunes største arbejdsplads og som lokalbefolkningens hospital. Den politiske og sundhedsfaglige udvikling i de seneste år har betydet, at hospitalets patienter også kommer andre steder fra end
lokalområdet, og at nogle behandlinger ikke mere findes på hospitalet. Udviklingen har dog ikke
ændret afgørende på hospitalets rolle i forhold til borgerne i lokalområdet.

En sådan rolle forpligter. Den stiller krav til faglighed hos personalet, til god service og til indbydende rammer. Og den kræver forståelse for, hvordan en patient oplever sin sygdom: At sygdomsforløbet begynder og slutter hjemme i dagligstuen og også involverer andre institutioner og myndigheder.

Jubilæumsskriftet, som du nu har i hånden, er en mosaik af personer og begivenheder, som gennem
100 år har været med til at skabe det hospital, vi kender og holder af. Du kan læse om sygeplejeelevernes liv på hospitalet i begyndelsen af 1900-tallet, om dengang hospitalet blev en del af H:S, og
om meget mere.

Vi håber, at jubilæumsskriftet giver et godt indtryk af, hvorfor vi er stolte af Frederiksberg Hospital.

Hospitalsdirektør Stig Hvidtfeldt,
Lægelig direktør Erling Birk Madsen,
Sygeplejedirektør Anna Guttesen
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Historien om hospitalsvæsenet på Frederiksberg rækker længere tilbage end 1903. Fortællingen om Frederiksberg
Hospital begynder faktisk slet ikke på Nordre Fasanvej. Vi skal derimod cirka 800 meter i syd-østlig retning til det
område ved Howitzvej, der i dag rummer brandstation og bibliotek. For det er her, det hele begyndte.

ET HOSPITAL BLIVER TIL
Hospitalsområdet set fra Howitzvej. Længst til venstre ses
Frederiksberg Sogns Sygehus fra 1863. I forlængelse heraf ligger
fattighuset fra 1868, der gjorde det muligt at adskille fattiglemmer og patienter. I midten af billedet ses hospitalets køkkenbygning. Til højre den i 1885 opførte nye hospitalsbygning med 36
sengepladser. I nederste højre hjørne anes administrationsbygningen.

Da Frederiksberg i 1858 blev adskilt fra Hvidovre og fik status
som selvstændig kommune, havde Frederiksberg ikke et egentligt hospital. En ejendom på Allégade 7 blev dog brugt som fattighus, lokaler for husvilde, forsamlingshus for sognerådet og to
sygestuer.
I oktober 1863 åbner Frederiksberg så et fattighus på Lampevej
(nu Howitzvej). Bygningen havde syv sygestuer - officielt kaldet
Frederiksberg Sogns Sygehus - med i alt 17 sengepladser.
Desuden var der lokaler til cirka 50 fattiglemmer, rum for husvilde, fire kachotter og i kvistetagen fire celler til de såkaldte
afsindige.

Fattiglemmer og patienter hver for sig
Patienterne på sygestuerne blev tilset af en fattiglæge, indtil professor Schiødte i 1865 overtog lægetilsynet. Efterhånden blev
det mere og mere klart, at det var en dårlig ide at blande hospital og fattighus i samme institution. Der var mangel på opsyn
med fattiglemmerne, i tagetagen holdt husvilde til, og i løbet af
natten spærrede politiet delirister og arrestanter inde i bygningens kachotter. Schiødte protesterer i 1866 over forholdene, og
resultatet blev, at husvilde og fattiglemmer flyttede over i et
nyopført fattighus, mens den bestående bygning fra 1863 kun
skulle bruges til hospital. Fra dette tidspunkt eksisterer
Frederiksberg Hospital som en selvstændig institution.
Komplekset på Lampevej havde da 69 sengepladser til rådighed
for sygeplejen.

Den berømte kirurg og gynækolog Frantz Howitz (1828-1912) får ret til at indlægge patienter på hospitalet. Det

1869

var en fjer i hatten for hospitalet. På det tidspunkt var der overskud af sengepladser, og Howitz’ anseelse kunne
kun blive et plus for hospitalets omdømme, der stadig led af, at bygningerne tidligere blev brugt til fattighus.
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Det oprindelige Frederiksberg Sogns Sygehus fra 1863, der først og fremmest var bygget som
fattighus og aldrig kom til at fungere godt som hospitalsbygning. Der var ingen ventilation, og
forholdene i de mørke korridorer var så trange, at al transport af syge måtte foregå på armene af portører - bårer kunne ikke komme igennem. Smittefaren var alarmerende. Primitive
udskyldningskummer for stikbækkener og spyttekrus var placeret i korridorerne lige ved tekøkkenet, og både drikke- og vaskevand blev tappet fra hanerne over udskylningskummerne.

På vej til markerne ved Nordre Fasanvej
I takt med det stigende behov for sengepladser blev hospitalet
udvidet. Alligevel var det omkring århundredeskiftet klart for
kommunalbestyrelsen, at hospitalsgrunden på Lampevej var for
lille til fremtidens behov og det stødt stigende folketal, der
nærmede sig 76.000 indbyggere. I første omgang var planen at
købe et mindre areal ved Nordre Fasanvej og her opføre et hospital med blot 100 sengepladser, som skulle drives samtidig med
det gamle hospital.

I 1900 ændrer situationen sig. Kommunen udskilles fra amtsrådskredsen og står dermed helt alene med hospitalsforpligtelsen. Da man nu også skal tage sig af sindssyge, patienter med
almindelige epidemiske sygdomme og patienter med kønssygdomme, er den første plan ikke længere tilstrækkelig.
Derfor beslutter kommunalbestyrelsen i 1900 at flytte hele hospitals- og forsørgelsesvæsenets virksomhed til det areal ved
Nordre Fasanvej, som vi i dag kender som Frederiksberg Hospital.

Hospitalet investerer i den første rigtige sygevogn. Hidtil var patienterne til deres store util-

1891

fredshed blevet transporteret i forskellige lejede drosker. Det nye, fine køretøj er bygget af
Kgl. Hof Vognfabrikant Elof Jensens Efterfølger og kostede hospitalet 1.352 kroner. Så var
vognen til gengæld også godt affjedret og udstyret med polstret båre med madras og
pude. Der var plads til én liggende og én siddende person. Til venstre ses fabrikantens tegning. Til højre står vognen med tospand i den gamle hospitalsgård.
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Der skulle kun gå tre år fra første spadestik, så var det nye hospitalskompleks på Nordre Fasanvej klar til at
overtage opgaverne fra det gamle hospital. Og der var andet end størrelsen til forskel mellem de to hospitaler.
Det nye havde ikke blot flere sengepladser. Indretning og materiel var udtænkt efter datidens bedste sagkunskab,
og bag dets ydre, der dengang blev anset for at være en smule kedeligt, gemte sig megen avanceret teknik.

MODERNE TIDER PÅ NORDRE FASANVEJ

Klar til at rykke ind: Personalet ved Sindssygeafdelingen (Afdeling D) fotograferet 1903 foran
den helt nye bygning og nyplantede træer.

Det nye hospital havde ikke blot højteknologisk køkken og vaskeri. Belysningen og opvarmningen af hospitalet var også ganske
særlig. På den modsatte side af Nyelandsvej havde kommunen
nemlig opført en forbrændingsanstalt til afbrænding af dagrenovation, og forbrændingsanstalten kunne nu forsyne hospitalet
med elektricitet og varme via talrige underjordiske gange med

damprør og ledninger. Det var Danmarks første fjernvarmeanlæg, og det løste to problemer: Kommunens stadigt stigende
mangel på egnede lossepladser til byens affald og det faktum, at
det ville blive både dyrt og svært at forsyne det afsides liggende
hospital med elektrisk lys udefra.

Den officielle indvielse af Frederiksberg Hospital sker søndag den 22. november. Her afleverer dr. med. E. Jacoby, for-

1903

mand for kommunalbestyrelsen og formand for hospitalsbygningsudvalget, hospitalet til kommunen. Illustreret
Tidendes udsendte rapporterer fra højtideligheden, at en særlig udarbejdet formskøn og poesimættet ”Kantate ved
indvielsen af Frederiksberg nye Hospital og Forsørgelsesanstalter” skrevet af L. C. Nielsen og med musik af professor
Joh. Bartholdy skabte en næsten andagtsfuld stemning. Godt en uge senere, den 1. december, tages hospitalet i brug.
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Selvom dampen er en effektiv energikilde i vaskeribygningens vaske- og centrifugerum, er der alligevel megen slid og slæb forbundet med arbejdet. Langs
den højre væg ses to dampvaskemaskiner, en skyllemaskine og to centrifuger.
Til venstre en vaskemaskine til sengetæpper. Ud over at forsyne dampvaskeri,
dampkøkken og desinfektionsanstalt sørger dampen fra Frederiksberg
Forbrændingsanstalt for opvarmning og ventilation af hele hospitalet.

Kommunalbestyrelsen vedtager, at der skal opføres en særlig bolig til den kirurgiske overlæge. Bygningen, der i dag

1907

rummer Jordemodercenter, skulle ifølge et referat fra kommunalbestyrelsen sikre, at overlægen med kort varsel
kunne træde til ved operationsbordet. Antallet af operationer var nemlig vokset kollosalt.
Eksempelvis endte blindtarmsbetændelse, der tidligere var blevet behandlet med opium, nu næsten altid med en
operation. Bygningen tages i brug 1910.
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MODERNE TIDER PÅ NORDRE FASANVEJ

Den kirurgiske og den medicinske pavillon rummede store og moderne 20-sengsstuer. De var
lyse og solrige, da der gennem hele rummet var
vinduer til begge sider. Til hver seng hørte et
jernbord med glasplade, en hylde, en sengetavle og en stol. I midten af lokalet pyntede to
blomsterborde. De kunne ved overbelægning
fjernes og give plads til 10 ekstra senge.



Det menneskelige i højteknologien
Glæden over det nye hospitals moderne forhold var stor. For den
del af personalet, der skulle flytte med fra Lampevej til Nordre
Fasanvej, blev det tilmed noget af en omvæltning. Nogle bekymrede sig over, om den nære kultur fra det mindre gamle hospital
kunne overleve skiftet til det store bygningskompleks. En tale fra
hospitalets 25-års jubilæum viser usikkerheden:
”I det lille Hospital kom vi hinanden saa nær; vi følte os saa at sige
som én Familie, hvor vi modtog Patienterne som kære Gæster. De
var ikke flere end, at vi kunde lære hver enkelt nøje at kende og
behandle hver efter, som han var. Men i disse store Sale, som

moderne Hospitalsbygningskunst havde indrettet efter Hygiejnens
yderste Fordringer, og som straalede i Lys og Renhed, vilde de
ogsaa kunne rumme den Hjemmets Hygge og Varme, som vi kendte fra det gamle Hospital. I dette store Hospital, vilde der ikke den
enkelte Patient føle sig ensom, som et blot Sygenummer, der indregistreredes i Hospitalets videnskabelige Behandling af de mange
Sygdomstilfælde? Vilde ogsaa det rent menneskelige hos ham
finde den Røgt og Pleje, som Tilfældet var paa det gamle
Hospital?”

Børneafdelingen, det nuværende barselsafsnit, tages i brug. Hidtil var børnene

1908

blevet indlagt på de få tre-sengsstuer, der var til rådighed i den medicinske og den
kirurgiske pavillon, for de var for urolige til 20-sengsstuerne. Med den nye
børneafdeling kunne tre-sengsstuerne bruges til patienter, der trængte til
fuldkommen ro.
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Det splinternye hospital i 1903 vist med en gravering i et af datidens
populære blade, Illustreret Tidende. Som man kan ane på billedet var
hospitalet udtænkt efter et pavillon-system, hvor hver afdeling havde
sin egen fritstående bygning med de nødvendige sygestuer og anneksrum. Mellem pavillonerne fandtes parkområder. Forrest ses den kirurgiske pavillon og bagved den medicinske pavillon, der nu er revet ned. Til
venstre ses forbrændingsanstalten og funktionærboligen.

De gamle værdier overlever
Frygten er dog ubegrundet. I talen forklares det, at det nye hospitals forholdsvis små afdeling med højst 25 senge i hver gjorde,
at de menneskelige værdier fra det gamle hospital blev bevaret.
Ikke mindst fordi hver afdeling havde en særlig ledende sygeplejerske i spidsen. Hun kunne ”nøje kende og følge den enkelte
Patient og kunde være det følende og forstaaende Mellemled
mellem Læge og Patient, saa at hver Patient følte sig særskilt
behandlet og taget Hensyn til som under Hjemmets Forhold og
saaledes fik den Følelse af Tillid, Tryghed og Ro, som er det bedste
Grundlag for den helbredende Behandling”.

Samme år som børneafdelingen tages en ny enestueafdeling i brug. Bygningen benyttes nu af Intern Medicinsk klinik

1908

til dagafsnit og ambulatorium. Allerede i 1905 var der blevet mangel på sengepladser, og en ny enestueafdeling ville
ikke blot øge antallet, men også give plads til patienter, der var villige til at betale fem kroner om dagen for overlægernes særlige opmærksomhed. Og som det hedder i et referat fra kommunalbestyrelsen ville enestuer give forretningsfolk og andre vigtige personer mulighed for ugenert at føre forhandlinger uden at skulle tage hensyn til hospitalsreglementet for besøgende. Bag enestueafdelingen ses funktionærboligen.
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En lang og hård arbejdsdag, trange boligforhold og blot en enkelt fridag om ugen. Det var nogle af ingredienserne i sygeplejerskers og elevers hverdag på hospitalet i begyndelsen af århundredet. En af de sjældne øjenvidneskildninger fra tiden dengang findes i Tidsskrift for Sygeplejersker 1953, hvor oversygeplejerske Dorothea
Marie Nielsen fortæller om sygeplejeskelivet på hospitalet:

AT VÆRE ELEV FRA 1907

Personale på Sindssygeafdelingen (Afdeling D) 1915.
Nummer fire fra venstre er
Dorothea Marie Nielsen. På
hendes venstre side ses professor Daniel Jacobsen, der
ledede afdelingen fra 1903 til
1932.

Jeg blev allerede i 1907 ansat ved Frederiksberg Hospital, hvor
jeg arbejdede hele mit liv, deraf størstedelen af tiden som oversygeplejerske ved Afdeling D. Dengang var det betydeligt strengere, end det er i dag.
Vi elever skulle være tækkelige, helst lidt glatskrabede, ellers
kunne vi risikere at få en irettesættelse ved middagsbordet. Vi
havde en del ældre sygeplejersker, som var flyttet med over fra
det gamle hospital på Howitzvej, og de var ofte meget strenge
og prægede den daglige omgang med en vis puritanisme.

Mit helt eget værelse
Arbejdstiden var fra seks morgen til otte aften med to fritimer
om dagen, og allerede som ganske unge elever fik vi ansvar; selv
om der netop i 1907 skete den revolution, at man indførte en
hel ugentlig fridag for alle sygeplejersker og elever, som hidtil
kun havde haft en halv fridag, var vi om aftenen dødtrætte og
næsten ude af stand til at dyrke vore egne interesser. Kun
uddannede sygeplejersker havde eneværelser, mens vi elever
boede rundt over småafdelinger, tre på hvert værelse. Jeg syntes,
det var rædsomt at bo så tæt op ad fremmede mennesker.

Røntgenfotografering på Frederiksberg Hospital, 1909. Som et af de første i landet

1909

anskaffede hospitalet allerede i 1903 et primitivt røntgenapparat. Det var placeret under
trange forhold i lægeværelset i den kirurgiske pavillon. Snart opstår der behov for mere
plads og bedre apparatur, og i 1908 beslutter kommunalbestyrelsen at opføre et egentligt
røntgenlaboratorium, der her ses med børneafdelingen til venstre og den kirurgiske pavillon bagerst.
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Patienter og personale på Afdeling
D i begyndelsen af århundredet.

Sygeplejerske hviler ud efter arbejdstid på sit værelse
i funktionærbygningen, 1916. Værelserne var sparsomt møblerede og kun belyst af 16 watts pærer.

Den dag, hvor jeg efter tre års spinken og sparen stod med eksamenbeviset, mit helt eget værelse og hele 51 kroner i hånden
(den bagudbetalte elevløn på 15 kroner plus den forudbetalte
assistentløn på 36 kroner), glemmer jeg aldrig. Jeg styrtede ind i
”Røde Lygte” og købte gardiner til 25 øre meteren og en hel
masse cretonne, som jeg selv betrak min kurvestol med.
God tid til praktisk undervisning
Den teoretiske undervisning var i de første år temmelig tilfældig,
men den praktiske undervisning - den var førsteklasses! Jeg tror

ikke, sygeplejerskerne i dag kan præstere den bedre, for det har
de simpelthen ikke tid til. Den omhu og ansvarsfølelse, der dengang prægede vort forhold til patienterne, har svært ved at trives under vore dages fortravlede forhold. Jeg følte det allerede
de sidste år, jeg arbejdede på hospitalet: Min stilling var blevet
en ”skrivebordsstilling”. Jeg kunne ikke som før sætte mig på
sengekanten hos en patient og sludre med ham, og det var
endda noget, jeg fandt overordentlig vigtigt, især når man som
jeg arbejdede blandt nervepatienter.

Tuberkuloseafdelingen havde en lille bygning, der udelukkende var indrettet til spytsterilisation, det vil sige kogning af
de spyttekrus, som patienterne jævnligt benyttede sig af. Det var mildt sagt ikke en eftertragtet job, og indtil videre var

1915

den blevet udført af de yngste portører. For at få en fast og erfaren portør på opgaven, vedtager kommunalbestyrelsen,
at portøren skal have et månedligt løntillæg på 10 kroner for det ubehagelige arbejde. Her ses en tuberkulosepatient og
en sygeplejerske ved liggehallen til den ældste af afdelingens to pavilloner. Begge pavilloner rives senere ned. Den eneste tilbageværende tuberkulosepavillon er fra 1932 og ligger på Skadestuevej. Bygningen, der nu huser Reumatologisk
kliniks sengeafsnit C2, havde to smukke liggehaller. Den ene eksisterer stadig.
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At være læge på Frederiksberg Hospital i begyndelsen af det forrige århundrede var væsentligt forskelligt fra
nutidens lægeliv. Der var kun ansat 25 læger på hele hospitalet, og hver afdeling havde blot én overlæge.
Overlægerne prægede ånden i afdelingerne og især de yngre læger og blev i mange tilfælde forbilleder. Det
gælder ikke mindst Ludvig Kraft, overlæge ved hospitalets kirurgiske afdeling.

LUDVIG KRAFT

-

LIDT AF EN PERSONLIGHED

Daniel Jacobsen ved hans afsked. Per-

Ludvig Kraft var en veluddannet og velanskre-

sonalet danner espalier på trappen til

ven kirurg. Og som man måske kan ane af bus-

Psykiatrisk afdeling.

ten, var han lidt af en bulderbasse. Men han
var også en mand med et stort hjerte for personalet og ikke mindst for patienterne. Busten
er placeret på vej 2 foran den bygning, der tidligere rummede den kirurgiske afdeling A.

Der har været mange farverige personligheder blandt overlægerne på Frederiksberg Hospital. Professor Daniel Jacobsen, leder af
psykiatrisk afdeling, var en elegantier, som det fremgår af billedet fra hans afsked - bredskygget kunstnerhat, sort frakke og
stok, mens overlæge Ludvig Kraft var en ganske anden type - en
stor kraftig mand, en bulderbasse, som man forventede sig af en
kirurg.
Ludvig Kraft var hospitalets første overkirurg i 1903. Han deltog
ivrigt i byggeriet og indretningen og var i de følgende 26 år en

højt elsket chef. Han er nok en af de overlæger, som har betydet
mest for Frederiksberg Hospitals udvikling i de første år, og som
har præget ikke blot de læger, der passerede hans afdeling, men
måske også lagt kimen til den gode og venlige ånd, der siden har
præget hospitalet.
Lækkerier og whisky
Ludvig Kraft blev født i 1860. Var uddannet på Almindeligt
Hospital, det tidligere Frederiksberg Hospital på Howitzvej og
især på Kommunehospitalet. Han havde skrevet disputats om

Den velkendte portbygning - hospitalets vartegn i mange sammenhænge - tages i

1915

brug. Her indrettes blandt andet skadestue og en visitationsstue. Tidligere havde
man brugt et lokale i administrationsbygningens kælder til skadestue, men her var
der hverken venteværelse eller plads til mere end én tilskadekommen. Med visitationsstuen håbede man at nedbringe fejlindlæggelser på afdelingerne.
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Ludvig Kraft tog sig meget af reservelægerne. Han støttede og hjalp dem,
Stemningen på opera-

også mod vejrguderne – som det ses her.

tionsstuen kunne godt

Aage Berntsen, som senere blev en

være lidt trykket. Her

kendt ortopædkirurg og forfatter, har

står det på tordenvejr.

illustreret, hvordan Kraft med sin loden-

Narkoselægen ser ud til

frakke skærmer doktor frk. Schou mod

at slumre.

en regnbyge – en omsorg over for medarbejderne, som blev værdsat.

eksperimentelle studier over akut bughindebetændelse. Det fortælles om ham, at ”hans jubel over en vellykket operation var
stor og hans sorg over det modsatte grænseløs”. Han holdt af at
komme med lækkerier fra egen husholdning til patienter, der
havde madlede, og han sørgede for, at der altid var en whiskysjus på afdelingen, hvis nogle trængte til opmuntring.
De yngre læger var dengang ikke gift, og de fleste boede på hospitalet. Fritiden var sparsom, lønnen ussel og vagterne hyppige oftest to til tre skiftende. Ludvig Kraft nærede en varm interesse

for sine yngre læger og for studenterne, og han underviste glad
og gerne, ofte ved hjælp af glimrende instruktive tegninger. Kraft
tog videreuddannelsen alvorligt, og mange af de læger, der arbejdede på afdelingen, blev da også nogle af fagets mest agtede.
I årene 1912 – 16 var der ansat flere reservelæger, som tegnede
eminent. Nogle af deres tegninger fra livet på kirurgisk afdeling
blev udgivet i privat tryk. De viste tegninger stammer herfra.

I årene lige efter første verdenskrig blev en særlig

1920

Frederiksberg Hospitals juleplatte fremstillet for og udleveret
til patienterne. På denne juleplatte er porten afbilledet.
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Omkring 1920 var hospitalet blevet udvidet med nye afdelinger, flere sengepladser og mere personale. Men
hverdagen var stadig meget forskellig fra nutidens. I Frederiksberg Kommunale Sygeplejerskeforenings 70-års
jubilæumsskrift fra 1980 fortæller oversygeplejerske Jensine Jensen om sin elevtid 1918-21.

SKÅRBOGEN , BINE OG ANDRE ANEKDOTER

To sygeplejersker og en patient
foran hospitalets første røntgenpavillon.

Da vi alle, såvel sygeplejersker som elever, boede og spiste på
hospitalet, opstod der uvilkårligt et trofast venskab og kammeratskab os alle imellem. Arbejdstiden var lang og det fysiske
arbejde mange gange meget strengt. Det bevirkede selvfølgelig,
at der efter arbejdstid kun var kræfter til en hyggesnak hos hinanden efter aftensmad, for derefter at gå tidligt til ro for at være
udhvilet til næste morgen. Alle havde dog en ugentlig fridag, og
aftenen før en fridag måtte man som elev få udgangstilladelse til
klokken 23, andre dage kun til klokken 22, og der var kontrol
med vor færden.

Det sure med det søde
De tre års elevtid rummede både sure og søde stunder. Man
lærte hurtigt at forstå, at elevkammeraterne altid sluttede op om
en måske grædende og fortvivlet elev, og situationen endte altid
med latter og trøst, når vi om aftenen traf sammen over en kop
kaffe på værelset.
Alle ved sygeplejen fik udleveret uniform, som bestod af kjole,
forklæde og en lille hvid krave med hulsøm, som vi dog hver især
selv skulle komme med - en mærkelig skik. I 1918 var moden
meget lang, og lille jeg kunne ikke bevæge mig frit i kjolen, der
ramte skokappen for hvert skridt. Uden at gøre andre ulejlighed

Hospitalets første moderne sygeplejeuddannelse med tre års både teoretisk og praktisk undervisning etableres under
ledelse af den nye forstanderinde Thyra Larsen. Den praktiske uddannelse foregik som turnus på de forskellige afdelinger,
mens den teoretiske del for 1. års elever bestod af to ugentlige timers undervisning i fag som sygeplejeetik, praktisk syge-

1920

pleje og bandagering. 2. og 3. års eleverne fik undervisning en time om ugen i fag som kirurgi, medicin, gynækologi og
dermatologi. Et kælderrum, dengang med øgenavnet ”kuffertkælderen”, i den ældste del af funktionærbygningen blev
brugt som undervisningslokale. Efter hver undervisningstime skrev eleverne stile, som blev rettet af oversygeplejerskerne
og forstanderinden. Elevtiden sluttede med mundtlig og skriftlig eksamen i emner som vandladning, graviditet og sukkersyge. Herefter ventede eksamenshøjtideligheden med udlevering af eksamensbevis.
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FRA 1918-21
Sygeplejersker, elever og enkelte læger, ca. 1920.
Vistnok fotograferet ved børneafdelingen.

Kaffe og hjemlig hygge efter arbejdstid på et sygeplejerskeværelse i øverste etage af funktionærbygningen.

riede jeg selv min uniform et stykke op, men det opdagede vaskeriet og sladrede til forstanderinden. Jeg blev kaldt på kontoret
og måtte forklare mig. Hvorefter forstanderinden satte sig på
knæ med et målebånd, målte fra gulv til kjolekant og sagde: ”Ja,
det kan lige gå - 18 cm! Og jeg fik lov til at beholde den nye kjolelængde!

der var sket. Inspektøren tog det heldigvis ikke så tungt, men
udleverede blot et nyt termometer.
Værre gik det for stakkels elev A. J., som kom til at knuse et
reagensglas. Hun var artig og fortalte det til sin oversygeplejerske, som gav eleven en lussing! Eleven var på det tidspunkt 24
år - og huskekagen har hun til sine dages ende!

Skyldige skrives i skårbogen
Afdelingerne skulle selvfølgelig drives meget nøjsomt og
sparsommeligt med hensyn til inventar og så videre. Nogle oversygeplejersker var mere nidkær i tjenesten end andre. Kom man
til at slå en ting i stykker, skulle det skrives i ”skårbogen”, og
synderens navn blev føjet til. Slog man et termometer itu, kunne
man risikere at blive sendt til inspektøren for at fortælle, hvad

Forstanderinden var på det tidspunkt Jacobine Jensen, der
blandt eleverne havde øgenavnet ”Bine”. Ofte gik hun rundt på
afdelingerne om natten og var som en ånd, der pludselig stod
der i nattens dybe, stille ro - og så gjaldt det om hurtigt at advare de nærliggende afdelinger, når hun gik. Hen til telefonen:
”Bine er på vej!”, lød beskeden og nattevagten på næste afdeling kunne nu gå hende i møde.

På en solbeskinnet 1. december fejrer hospitalet sit 25-års jubilæum. Om aftenen holdes en stor fest for personalet i

1928

alderdomshjemmet på Tesdorpfsvej (Vestervang), hvor mange 25-års jubilarer er til stede, herunder kommunaldirektør
N. Westergaard, køkkenchef frk. Pauline Rømer, oldfrue frk. C. Halkier, overkirurg Ludvig Kraft, overlægerne Marius
Claudius og Ludvig Nielsen, professor Daniel Jacobsen og fuldmægtig Rejkjær. Patienterne fik skam også jubilæet at
mærke i form af en festmiddag med suppe, steg, is og kaffe. De mandlige patienter fik tilmed en cigar!
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Journaler fra hospitalets første år er heldigvis bevarede, og det kan være utrolig
spændende at fordybe sig i dem og de historier, de kan fortælle. De gamle journaler havde et noget andet indhold og udseende, end det vi kender i dag.

PÅ OPDAGELSE I DE GAMLE JOURNALER

I 1904 kunne 100 journaler
rummes i et fornemt indbundet bind i A5 størrelse og kun
syv til otte centimeter tykt.
En helt nødvendig kvalifikation for kandidaterne var at kunne håndtere en fjederpen og blæk.

Der var ingen arkivproblemer:

At det ikke altid lykkedes fremgår tydeligt; pennen har øjensynlig skrattet. Men også den

Et års indlæggelser kunne

store og flotte håndskrift påkalder sig opmærksomhed. Her er måske tale om en overlæge.

rummes på en enkelt hylde.

Der er er lang vej fra datidens kortfattede journaler til nutidens
omfangsrige. På et punkt var de gamle journaler dog langt foran: Det kunstneriske indtryk, både de flotte håndskrifter og de
mange illustrationer.
Når man nærlæser de gamle journaler finder man skæbner og
lidelser, som i dag forekommer uvirkelige. Journalerne giver et
levende indtryk af de begrænsede behandlingsmuligheder, der
fandtes, og man får et rørende billede af en simpel dagligdag,
hvor man affandt sig med, at meget endte ulykkeligt.

Med fjederpen og blæk
De journaler fra 1904 og 1925, som vises her på siden, er selvfølgelig alle skrevet i hånden – i 1904 med fjederpen og i 1925
formentlig med fyldepen; klatterne er i hvert fald færre.
Notaterne var meget sparsomme og gik lige til sagen, lakoniske
og centreret om det lægefaglige. Ikke et ord om information
eller samtykke. Laboratorieundersøgelser forekom ikke - bortset
fra urinundersøgelser. Patologiske undersøgelse og mikroskopi
af sekreter ses dog efterhånden mere og mere.

Frederiksberg Hospital overtager Københavns Amtssygehus’ bygninger på Nyelandsvej.

1939

Bygningerne bruges blandt andet til udvidelse af Epidemiafdelingen. Frederiksberg
Kommune og Københavns Amtsrådskreds aftaler samtidig, at hospitalet fremover skal
modtage alle epidemiske patienter fra såvel kommunen som amtsrådskredsen.
Epidemiafdelingen har nu hele 250 sengepladser.
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Man brugte ikke meget tid på registrering. På titelbladet i hvert bind journaler noterede man blot,
hvor mange patienter, der var døde. Det drejede
sig normalt om 8 – 10.
Denne flotte tegning af et
lårbensbrud er langt mere
frygtindgydende end et
røntgenbillede. Hvordan
bruddet er fremkommet
fremgår

af

journalen:

”Kom til skade i eftermiddag i omegnen af Lyngby
sø. Patienten sad til venstre for kusken på en art
jagtvogn, da de på den
smalle vej mødte et automobil. Navene på de to
vogne kolliderede, hvorved hesten blev sky og
slog op med venstre bagben og ramte patientens
ben.

Denne tegning beskriver bedre
end mange ord store og smertefulde åreknuder.

I journalerne fra 1925 begynder mere moderne undersøgelser at
optræde. Der er beskrivelse af røntgenfotograferinger og sågar
røntgen af tyktarmen.
En del patienter døde
Kirurgisk afdeling A, hvorfra journalerne stammer, var en blandet afdeling med alt fra meningitis til frakturer, for tidligt fødte
børn, appendicitis og hæmorroider. Der er mange patienter med
betændelse i knoglerne og tuberkulose – også i tarmene.

Man gav sig sjældent i kast med større operative indgreb, men
der er dog eksempler på, at man har fjernet selv større svulster
og foretaget aflastende indgreb på mavesæk, øjensynligt ofte
med godt resultat. En del behandlinger lykkedes dog ikke, og
her i begyndelsen af århundredet døde ca. otte til ti procent af
patienterne på den kirurgiske afdeling.

Ud for den nuværende D-kontor bygning på vej 9 rejses en buste af dr. med. Marius Claudius. Han var

1939

mangeårig leder af hospitalets første laboratorium og fra 1913 overlæge for Epidemiafdelingen, der
dengang benyttede D-kontor bygningen. Busten er udført af overlægens kone, Agnete Claudius.
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Den tyske besættelse i 1940 satte sit stærke præg på hospitalet. Nu skulle det være beredt på større katastrofer og
svigt i el- og vandforsyningerne, og samtidig måtte det afgive bygninger til værnemagten, der krævede lokaler til
lazaret. Det var også en tid, hvor personalet på Frederiksberg Hospital hjalp sårede modstandsfolk og andre forfulgte.
Det kan man læse om i en lang række skildringer af episoder fra besættelsen, som hospitalets forstanderinde Gudrun
Hofman-Bang indsamlede i 1949. Episoderne giver et levende indtryk af den ånd, der dengang herskede på hospitalet.

HOSPITALET UNDER BESÆTTELSEN

Den 21. marts 1945 lidt i 12. Den Franske Skole på Frederiksberg Allé bombes ved en tragisk fejl i forbindelse med de allieredes bombning af Gestapos
hovedkvarter i Shellhuset. Det blev indledningen til en rystende eftermiddag for de ansatte på hospitalet. Et kvarter efter at luftalarmen har lydt,
ankommer to lastvogne med 40 børnehavebørn med småskrammer og kalkstøv i næse, mund og øjne. På skadestuen vrimler det kort efter med skrigende, forvirrede børn. Snart myldrer det ind med mere alvorligt sårede, hovedsageligt fra Shellhuset. Den næste halvanden time ankommer cirka 300
sårede især fra den franske skole og Maglekildevejkvarteret. I løbet af dagen ankommer cirka 40 døde - de fleste unge piger mellem 14 og 15 år. I begyndelsen var der kaos på skadestuen, men hurtigt møder hele lægestaben, og patienterne bliver sorteret. De skrækslagne børn bliver vasket på lysafdelingen, de hårdtsårede bliver flyttet til kirurgisk afdeling, og enkelte med chok bliver ført til medicinsk afdeling. De fleste var færdigbehandlede inden
klokken 18, men da opsøgte ulykkelige forældre stadig skadestuen og operationsstuerne i et forgæves forsøg på at finde deres børn.

Forstanderinden indleder sin beretning om besættelsen med at
fastslå, at hospitalets personale i den tid ”uden særlige aftale,
nærmest efter stiltiende overenskomst, hjalp forfulgte mennesker og modstandsfolk. De forfulgte, eksempelvis jøder eller
danske politifolk, blev indlagt under falsk navn eller skjult i sygeplejerskeboligerne. Desuden blev illegale blade uddelt, og våben
skjult til senere brug”. Her følger et udpluk af de skildringer, som
Gudrun Hofman-Bang indsamlede:
Det er sket med ham!
Der ankommer fra det tyske lazaret en båre med en frihedskæmper med skud i underlivet. Han er blevet forhørt på lazarettet i
flere timer, men man har ikke kunnet få nogen tilståelse ud af
ham. Hipo (tysk terrorkorps af frivillige danskere, dannet efter at

tyskerne havde afsat det danske politi) tropper kort efter op på
skadestuen for at søge efter ham, men det lykkes lægerne at få
ham ind i en elevator op til lysafdelingen, hvor han bliver gemt.
Hipo forsvinder, og patienten bliver bragt op til en af
afdelingerne. Hipo har imidlertid kun været en tur på terrænet
for at narre afdelingen og kommer nu igen og finder manden i
afdelingens badeværelse. Da manden er døende, interesserer
han dem dog ikke mere, og Hipo ringer til politigården og siger,
”det er lige meget - det er sket med ham”. Manden dør en halv
time efter.
Forhør uden resultat
Gestapo (det tyske, nazistiske politikorps, der jagtede modstandsfolk) kommer en dag og søger efter en mand, der ikke findes på

En ny patient- og behandlingsbygning, bygning 10, tages i brug. I løbet af 1930’erne var der for alvor opstået behov for en
udvidelse af hospitalet. Befolkningstallet var steget, og det var blevet mere almindeligt for folk at blive behandlet på hos-

1940

pital. Dertil kom, at røntgen- og lysbadsteknikken havde været i en rivende udvikling, der krævede mere plads. Bygningen
brød med hospitalets oprindelige pavillonsystem, hvor afdelinger så vidt muligt var adskilt - et princip, der havde vist at have
ulemper i takt med, at mange patienter efterhånden blev behandlet på mere end én afdeling og derfor måtte transporteres
rundt mellem afdelingerne i fri luft. Efter besættelsen anlægges tunneller.
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Værnmagten krævede i 1940 at få hospitalsbygninger til brug for et tysk lazaret.
Der var fare for, at tyskerne kunne finde
på at lægge hånd på hospitalets moderne
og splinternye bygning 10, der endnu ikke
var taget i brug. Det måtte ikke ske, og i al
hast flytter flere afdelinger ind i nybygningen, mens andre hurtigt rømmer det nuværende Vestervang for her at give plads til tyskerne. Taktikken lykkedes, og bygning 10 gik fri.
Sorteper i den store omrokering endte dog
hos Fødeafdelingen, der midlertidigt måtte
flytte til Diakonissestiftelsen.
Her ses den tyske overstabslæge dr. Staudts
underskrift på den aftale, der fastlagde retningslinierne for værnemagtens benyttelse
af hospitalets bygninger.

hospitalet. De truer både en reservelæge og en overlæge med
pistoler. Kasketterne har de lagt fra sig oven på en bunke papirer.
Forhøret afsluttes uden resultat, og de går med kasketterne uden
at opdage, at det var en bunke illegale blade, de lå på!

våben, der lå inde under bordet, fandt de dog ikke. Sygeplejersken
kom som sædvanlig til porten om morgenen for at gå til sin afdeling, men blev advaret af portneren, der havde set Gestapo komme
og gå. Hun måtte gå under jorden.

Våben skjult på sygeplejerskeværelse
En sygeplejerske opbevarede i nogle måneder i foråret 1945 en del
uniformer og våben for en dansk officer, hun kendte. Hun fik en
dag at vide, at en af officerens kammerater, der var medlem af
samme modstandsgruppe som han, var blevet taget af Gestapo.
Da der var for meget at flytte med, afventede sygeplejersken, hvad
der ville ske, men sov dog ikke på hospitalet mere. Den fangne
officer blev pryglet til at sige, hvor tingene var opbevaret, og næste
morgen klokken fem kom Gestapo og ransagede sygeplejerskens
værelse og fandt en del af de skjulte ting. To kufferter fulde af

Rygter om razzia
En dag kom en af lægerne over og meddelte forstanderinden, at
man fra pålidelig kilde havde fået at vide, at der den næste dag
ville ske en razzia på hospitalet, hvor man (altså tyskerne, red.) da
ville tage sygeplejersker og læger for at føre dem til Tyskland som
arbejdskraft. I cirka en uge sov de fleste sygeplejersker uden for
hospitalet, men passede deres arbejde om dagen. Der skete dog
intet, men det gav stødet til en gennemgribende vaccinering af
hele hospitalspersonalet.

1. januar ansættes overlæge dr. med. Einar Geert-Jørgensen som administrerende overlæge ved Psykiatrisk afdeling. Han var speciallæge i neurologi
og psykiatri og havde langt størstedelen af sit virke på et tidspunkt, hvor de moderne, virksomme psykofarmaka endnu ikke var taget i brug i psykia-

1950

trien. I et ivrigt forsøg på at lindre de sindslidendes tilstand gennemførte han i 60’erne en række forsøg med LSD-behandling, som ikke foregik efter
nutidens krav til systematik og patientsikkerhed. Det gik dårligt i en række tilfælde. Flere patienter fik psykotiske reaktioner, og i de værste tilfælde
blev patienterne vedvarende invaliderede. Cirka 15 år efter, at behandlingerne var blevet stoppet pga. bivirkningerne, opstod der en bred offentlig
debat med kraftig kritik af forsøgene. Debatten medførte, at Folketinget i 1986 vedtog en lov om erstatning til skade-ramte efter LSD-behandling.
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Et totalt moderniseret hospitalsområde. Sådan var de store og ambitiøse løsninger, da kommunen i begyndelsen
af 60’erne ville ruste Frederiksberg Hospital til fremtidens behov. De gamle pavilloner skulle rives ned for at give
plads til et helt nyt bygningskompleks. Resultatet blev dog noget anderledes, for da de store planer for alvor
skulle sættes i værk, var tiden løbet fra dem.

DE STORE TANKERS TID
Sådan skulle hospitalet ifølge rammeplanen fra 1975 se ud efter niende og
sidste byggeetape. De to store pavilloner, de to bygninger, der i dag huser
Intern Medicinsk klinik B og barselsafsnit, og mange andre ældre bygninger
er væk til fordel for det nye ”hovedkompleks” og et stort parkeringsområde.

En del af fremtidsplanerne nåede at blive til virkelighed, blandt andet auditoriet og laboratoriebygningen
fra 1971, som her ses.

Selvom flere bygninger på hospitalet blev moderniseret i
50’erne, blev det efterhånden klart, at de eksisterende rammer
hindrede hospitalet i at følge med udviklingen. Derfor tog kommunen fra midten af 60’erne fat på en kraftigt fornyelse af hospitalets bygninger - både ved hjælp af renovering og nybyggeri.
Det skete efter meget omfattende planer, der - hvis de var blevet gennemført fuldt ud - havde ført til et helt nyt Frederiksberg
Hospital.

nyt Rigshospital og helt nye sygehuse skød op i Hvidovre og
Herlev. Og planerne blev udklækket i en tid, hvor der blev tænkt
virkelig stort, når eksperterne skulle vurdere fremtidens behov.

Hvorfor nu de store armbevægelser? Først og fremmest var de
gamle bygninger blevet utidssvarende, men planerne var også i
høj grad påvirket af tiden. Mange andre store sygehusprojekter
så dengang dagens lys - alene i hovedstadsområdet opførtes et

Tiden løb fra fremtidsplanen
Men da havde tiderne skiftet. Allerede før 1975 havde udviklingen i sundhedsudgifterne fået adskillige politikere til at råbe vagt
i gevær. Og i 1975 var store hospitalsprojekter ikke længere på

Fremtidsplanerne kulminerede i 1975 med det såkaldte
”Rammeprojekt for hospitalets modernisering”. Det var en
detaljeret plan for, hvordan man over ni byggeetaper kunne
modernisere hospitalet. Regningen lød på 665 millioner kr.

50-års jubilæet fejres med personalefest, reception og ekstra god mad til patienterne. Ved receptionen

1953

overrækker oversygeplejerske Else Hillebrandt på hele personalets vegne en jubilæumsgave til hospitalsudvalgsformand Knud Nielsen. Det er en pengesum til opførelse af den vandkunst, der stadig står på vej 2.
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Opførelsen af laboratoriebygningen.

Auditoriet tager form.

dagsorden, økonomien var ikke mere til stede, og befolkningsudviklingen i Københavns og Frederiksberg Kommuner gav ikke
grundlag for mere sygehusbyggeri. På Frederiksberg Hospital
svandt behovet for sengepladser: I løbet af få år afviklede Københavns Kommune op mod 250 sengepladser på Frederiksberg
Hospital. Effektivisering af behandlingen af store patientgrupper,
for eksempel gynækologiske patienter, øre-næse-halspatienter
og øjenpatienter, reducerede yderligere behovet for senge.

ning som erstatning for den medicinske pavillon fra 1903, skete
det ikke som en del af rammeplanen, men som et konkret fornyelsesbyggeri baseret på uændret brug af de øvrige bygninger.
De store tanker og fremtidsplaner blev overhalet af tiden og gav
ikke et nyt, stort bygningskompleks på hospitalsområdet. Det vil
nogle måske ærgre sig over, mens andre vil glæde sig over, at de
mange gamle bygninger stadig eksisterer og er med til at give
hospitalet atmosfære.

De mange ændrede forudsætninger for fremtidsplanerne og
Frederiksberg Kommunes generelle økonomi betød, at den storstilede renovering af hospitalet gik i stå. Og da Frederiksberg
Kommune i slutningen af 1980’erne opførte en ny sengebyg-

Første nummer af hospitalets personaleblad Vort Hospital er på gaden med den lidt tørre supplerende titel

1968

”Meddelelser fra Frederiksberg Kommunes Hospitalsdirektorat”. Bladet rummer blandt andet et referat fra
første møde i hospitalets nyetablerede samarbejdsudvalg.
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Der er næppe noget hospital i Danmark, der huser så mange forskellige bygninger, og i de mest forunderlige
stilarter, som Frederiksberg Hospital. En del af de ældste bygninger er i tidens løb forsvundet, men mange er til
alt held bevarede og bidrager til den særlige stemning, der kendetegner hospitalet. De er ikke tomme, historiske
kulisser. Mange bygninger er som den gamle køkkenbygning og den tidligere epidemiafdelings træbarakker
blevet renoverede til nye formål.

BYGNINGER ER KOMMET TIL NY ÆRE
Her ses, hvordan køkkenet så ud i 1903. De store
gryder udgør et imponerende skue, betjent af
robuste kvinder, som rører rundt i den brune
sovs med årer. Der var brug for megen brun sovs
- den blev også serveret til fisk.

Køkkenbygningen har undergået
en forvandling. Rummet, hvor de
store gryder tidligere stod, huser
nu et dialyserum med moderne
teknik. I resten af bygningen er
der kontorer og undervisningslokaler. En god udnyttelse af en
ældre bygning, som har kvaliteter
og atmosfære. I det nye dialyseafsnit er der apparatur og TV i loftet
til dialysepatienterne.

I begyndelsen af århundredet blev hospitalet ved flere udstillinger vist frem som “det sidste skrig” inden for hospitalsbyggeri. I
samme anledning blev der trykt bøger med detaljerede beskrivelser af hospitalets indretning og teknik. Her kan man blandt
andet læse om køkkenbygningen - en af de bygninger, der er
siden er ombygget og i dag rummer dialyseafsnit, kontor- og
undervisningslokaler.
Fritstående dampgryder
Køkkenet var fra begyndelsen udstyret med moderne maskiner,

kødhakkemaskine, æltemaskine til fars - indrettet til pølsestopning. Man fornemmer en vis stolthed, når det pointeres, at de
drives af en elektromotor. Mest imponerende var det store rum i
midten af køkkenbygningen. Her troner 10 fritstående dampgryder, hvoraf de to største kunne rumme 500 liter. Der er blevet
lavet megen god borgerlig mad i dette køkken.
Arkitekttegnede træbarakker
I det sydvestlige hjørne af hospitalet ud mod rundkørslen ved
Nyelandsvej finder man to træbarakker. Træbarakkerne blev

Hospitalets første computer ankommer til laboratoriebygningen, hvor den sammen

1972

med en såkaldt stregmarkeringslæser og en hullemaskine skal drive hospitalets første
laboratorieinformationssystem. Computeren, eller datamaskinen som den også
kaldtes, er langt fra ”bærbar” og må hejses med kran ned fra lastvognen og trilles på
plads af tre velvoksne herrer.

23

OG VÆRDIGHED
En stue i epidemibarakken

Kort over Epidemiafdelingen 1903. Afdelingen lå noget isole-

fotograferet i 1903.

ret fra resten af hospitalet i det hjørne af terrænet, der støder
op til rundkørslen ved Nyelandsvej.

I dag fungerer barakken som
børnehave og er overtaget
af Frederiksberg Kommune.
De højloftede rum fremstår
næsten som i 1903. Der er et
smukt lys i rummet.

købt i 1901 og flyttet ud på terrænet, hvor de skulle fungere
som en midlertidig afdeling for patienter med skarlagensfeber.
De var bygget til den Nordiske industriudstilling i 1888 og tegnet
af Martin Nyrop, der siden blev arkitekt for Københavns Rådhus.
Træbarakkerne, der i alt gav plads til 36 patienter, blev siden en
del af hospitalets epidemiafdeling. Afdelingen havde også en
funktionærbygning, egen vaskeribygning og et lighus.

men rummer nu børnehaven Myretuen. Den nordligste er blevet
bygget om og står ikke med den samme glans som den anden.
Mellem de to barakker finder man afdelingens vaskeribygning,
hvor hospitalets IT-afdeling i dag holder til. Også lighuset kan
man lokalisere, men det bruges nu blot som depot.

Barakkerne pryder stadig terrænet. Den sydligste er renoveret af
kommunens arkitektafdeling. Den fremstår ganske som i 1901,

Hospitalet runder de 75 år, og personalet overrækker i den anledning en 60 centimeter høj ugle i stentøj til

1978

borgmester John Winther og hospitalsudvalgsformand Jørgen Christiansen. Uglen står i indgangen til auditoriet.
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I 1995 skete den største omvæltning i Frederiksberg Hospitals historie: Det blev en del af Hovedstadens
Sygehusfællesskab (H:S), og dermed havde startskuddet lydt til en gennemgribende forandring af både strukturen og kulturen på hospitalet. På nogle områder endte det med en amputation, som gjorde ondt, på andre
områder fik hospitalet nye opgaver, der opvejede tabet.
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DEN STORE OMVÆLTNING

Den nye H:S bestyrelse besøger
Frederiksberg Hospital den 22. februar
1995. Her ses formand for H:S bestyrelsen Lars Engberg og næstformanden Jørgen Bjørnvad på hospitalets
øjenafdeling. Få dage forinden havde
H:S direktionen præsenteret sig på et
åbent møde i auditoriet under overskriften ”Specialeplanlægning - hvordan gribes det an?”

Det var noget af en revolution, der skete i sommeren 1994.
Som et led i budgetforhandlingerne mellem overborgmesteren
i København og Finansministeriet blev der indgået en aftale om
dannelsen af Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det var en
overraskelse, at politikerne efter et så kort forhandlingsforløb
kunne indgå en aftale med så vidtrækkende konsekvenser for
hospitalsvæsenet i Københavnsområdet. Hurtigt tilsluttede
Frederiksberg Kommune sig aftalen.
Frederiksberg Hospital havde hidtil fungeret som lokalt sygehus
for Frederiksberg Kommune og haft karakter af et centralsygehus, blot placeret i Københavnsområdet. Nu indgik det som led
i en stor sygehuskonstruktion, som af mange blev modtaget
med nogen skepsis.

1985

Fra grovskitse til sygehusplan
Efter at H:S var en realitet den 1. januar 1995, gik sygehusplanlægningen forrygende hurtigt. Der blev udarbejdet en grovskitse, som tegnede konturerne af sygehusstrukturen. Den lå klar i
september måned 1995 og var udgangspunkt for Sygehusplan
H:S 2000, som blev vedtaget i december 1995. Grovskitsen anbefalede for Frederiksberg Hospitals vedkommende blandt andet, at
den gynækologiske/obstetriske afdeling og høreklinikken blev
nedlagt, samt at der blev etableret akutklinikker i forbindelse med
Skadestuen. Efter et betydeligt politisk pres blev forslaget om
nedlæggelse af hospitalet som fødested imidlertid taget af bordet
i den endelige sygehusplan. Af forskellige årsager lykkedes det
heller ikke at gennemføre ideen om akutklinikker.
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Centerchef Torben Pedersen i samtale med
formand for H:S bestyrelsen Lars Engberg
ved indvielsen af Elektivt Kirurgisk Center
den 23. april 1997.

Medicinsk Center blev dannet i 1998. Her ses
centerchef Morten Christy, kort før han klipper
snoren over til centrets nye apopleksiklinik.

Målet med sygehusplanen var at opnå kvalitetsmæssige forbedringer og en bedre ressourceudnyttelse ved at samle specialiserede funktioner, oprette elektive enheder (afdelinger, der giver
planlagte og ikke-akutte behandlinger) og reducere antallet af
vagtberedskaber. Sygehusplanen fik store konsekvenser for
kirurgien og det medicinske område på Frederiksberg Hospital kun Psykiatrisk afdeling gik umiddelbart fri af omfattende
omstruktureringer. Facit var, at al akut kirurgi blev overflyttet til
andre afdelinger i H:S, og at den parenkymkirurgiske (organkirurgiske) afdeling blev nedlagt.
Et vigtigt element i sygehusplanen var skabelsen af et elektivt
kirurgisk center. Det var en nyskabelse i det danske sundhedsvæ-

sen, og det var en stor tilfredsstillelse, da det blev besluttet, at
centret skulle placeres på Frederiksberg Hospital - det var et plaster på såret.
Også projekteringen af centret skulle gå stærkt. Arbejdet
begyndte i slutningen af 1995, selvom det først i begyndelsen af
1996 blev klart, hvad centret skulle indeholde af specialer.
Ønsket om, at der skulle være mavetarmkirurgi i centret, blev
desværre ikke til noget. I stedet fik centret en stor urologisk klinik, som sammen med Rigshospitalets urologiske klinik skulle
dække al urologi i H:S. Tilsvarende blev der etableret en øjenkirurgisk klinik, som skulle varetage en stor del af de elektive
operationer, ligeledes i et samarbejde med Rigshospitalet. Den

Den medicinske pavillon fra 1903 må lade livet for at give plads til en ny sengebygning. Det andet billede viser hospitalsudvalgsformand


Mogens Thiim foran resterne af bygningen. På det tredje billede har borgmester John Winther sat sig op i gravkoen for at tage det første
”spadestik” til nybyggeriet, der 1989 står klar i forlængelse af bygning 10’s såkaldte vestfløj fra 1969.
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ortopædkirurgiske klinik fik som hovedopgave hofte- og knæoperationer samt sammedagskirurgiske indgreb. Den gynækologiske klinik skulle udelukkende varetage sammedagskirurgiske
indgreb.
Sygehusplanen betød også, at hospitalet skulle etablere et medicinsk center i lighed med de centre, der blev dannet på de andre
H:S hospitaler. Medicinsk Center på Frederiksberg Hospital blev
dannet den 1. januar 1998 og kom til at omfatte specialerne
neuromedicin (apopleksi) og de intern medicinske grenspecialer
kardiologi, endokrinologi, lungemedicin, gastroenterologi,
reumatologi og geriatri, som sammen kan dække 80-90 procent
af de medicinske patienters behov. Det geriatriske speciale blev

etableret ved, at en del af den hidtidige geriatriske afdeling på
Kommunehospitalet blev overflyttet til Frederiksberg Hospital i
midten af 1999. Centeret blev organiseret i fem klinikker defineret ud fra hver deres faglige opgaver og det fælles akut medicinske modtageafsnit.
Også på andre områder havde sygehusplanen store konsekvenser for Frederiksberg Hospital. Apoteket blev overflyttet til et fælles H:S apotek. Ligeledes blev den relativt nyoprettede mammografiklinik overflyttet til Rigshospitalet, den mikrobiologiske
afdeling overflyttet til Hvidovre Hospital, og den patologiske
afdeling blev overflyttet til Bispebjerg Hospital.

Reumatologisk kliniks forskningsenhed, Parker Instituttet, indvies. Instituttet får navn efter dets

1999

to mæcener Jette og Allan Parker, som gennem fonden ”The Oak Foundation” har ydet stor
økonomisk støtte til gigtforskningen på hospitalet. Først i 1994 til en MR-scanner og i 1997
til en større forskningsplan. Her klipper Jette Parker den røde snor over til instituttet, mens
professor Henning Bliddal ser til.
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Så store ændringer i de tidligere afdelingers arbejdsområder og
de heraf følgende reduktioner i afdelingernes størrelse havde
selvfølgelig konsekvenser for personalet. Oven i købet skulle de
fysiske rammer tilpasses de nye opgaver - det førte til vidtgående ombygninger og renoveringer. En del medarbejdere valgte
simpelthen at flytte til andre hospitaler. Det lykkedes dog heldigvis at fastholde en stor del af personalet, som siden blev suppleret med personale fra afdelinger, som blev overflyttet til
Frederiksberg Hospital fra andre hospitaler.
Elektivt Kirurgisk Center
- flere operationer for de samme penge
Siden Elektivt Kirurgisk Centers begyndelse har kræfterne været
sat ind på at skabe behandling og pleje af høj kvalitet i veltilrettelagte patientforløb. Redskaberne har været detaljeret tilrettelæggelse af arbejdsgange og patientforløb samt gennemarbejdet informationsmateriale. I dag møder langt hovedparten af
patienterne den samme læge og det samme plejepersonale i
hele behandlingsforløbet. Og som en nyskabelse er der i
Ortopædkirurgisk klinik udarbejdet patientdagbøger for hofteog knæalloplastikker, hvor al informationen om operationen er
samlet og hvor patienten selv kan kontrollere forløbet.
Der er sket en markant udvikling og ændring i aktiviteterne siden
1997. På visse områder er den operative aktivitet øget væsentligt. Det gælder hofte- og knæoperationer, hvor aktiviteten er
næsten fordoblet i løbet af de første seks år og også grå-stæroperationerne, hvor aktiviteten er øget med cirka 25 procent.
Men samtidig er der sket et skred fra behandling under indlæggelse til ambulant behandling. Der er i hele centret sket en
reduktion i antallet af indlagte patienter, men samtidig en 30
procent stigning i antallet af ambulante konsultationer og
behandlinger til nu 65.000 besøg årligt. Udviklingen er mest synlig i Urologisk klinik og i Øjenklinikken. Således behandles næsten halvdelen af de nyhenviste urologiske patienter udelukkende
ambulant, og i Øjenklinikken kan mere end 90 procent af de
operative behandlinger udføres ambulant.
De store ensartede patientgrupper har givet gunstige vilkår for

1999

forskning og kvalitetsudvikling. Det har blandt andet givet sig
udtryk i en avanceret smertebehandling, som også er en betingelse for, at centret har kunnet forkorte patientforløbene.
Gode patientforløb på dagsordenen i Medicinsk Center
Et hovedmål for Medicinsk Center har siden etableringen i 1998
været at opnå et koordineret tværfagligt fællesskab om det
enkelte patientforløb, der giver kontinuitet og sammenhæng for
patienterne, og et godt læringsmiljø for personalet. Nogle af
midlerne hertil har været udvikling af én fælles patientjournal,
fælles visitation og retningslinjer, en fælles lægevagt, nye
arbejdsgange samt ambulante specialenheder og faglige teams,
og udnyttelse af moderne teknologi til at understøtte dokumentation, dataindsamling og informationsformidling.
Centret har siden maj 2001 høstet erfaringer med elektronisk
patient medicinering (EPM), hvor den traditionelle medicinordination, som bliver skrevet på papir, er blevet erstattet af elektronisk baseret ordination, nye arbejdsgange og ny teknik. Formålet
med projektet har været at øge kvaliteten i medicineringsprocessen og at skabe et bedre beslutningsgrundlag i H:S for udviklingen af den elektroniske patientjournal. Fra september 2003 fortsatte centret med at afprøve EPM. Nu som en pilottest af systemet på Reumatologisk klinik.
Medicinsk Center har været meget involveret i udviklingen af det
landsdækkende kvalitetsudviklingsprojekt: Den Gode Medicinske Afdeling (DGMA). Projektet minder om akkreditering i den
forstand, at grundlaget er en række kriterier og standarder for
god kvalitet i den medicinske afdeling. Centret har deltaget i en
række DGMA-projekter om patientinformation, planlægning af
patientforløb og kliniske teams - blandt andet i Intern Medicinsk
klinik.
I konsekvens af, at liggetiden og sengetallet er reduceret, kommer centeret fra 2004 til at bestå af tre klinikker, som alle dækker mere end ét medicinsk speciale.

30. september går hospitalets hjemmeside i luften. Siden er en del af en samlet H:S hjemmeside, hvor alle H:S hospitaler er repræsenterede.
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Siden H:S blev dannet i 1995, har det hele tiden været planen at kunne tilbyde enestuer til de psykiatriske
patienter. Her i jubilæumsåret er målet nået på Frederiksberg Hospital - takket være nybyggeri og renovering af
ældre bygninger.

ENESTUER TIL ALLE PSYKIATRISKE PATIENTER

Behandlingen af psykiatriske patienter har ændret sig meget
siden 1903. Hvis man som patient blev indlagt på Psykiatrisk
afdeling i begyndelsen af århundredet, kunne hospitalet ikke tilbyde meget andet end sengeleje på flersengsstuer. I dag står
flere faggrupper klar til at tilbyde en helhedsorienteret behandling baseret på tværfagligt samarbejde. Ved en typisk indlæggelse anno 2003 er det afdelingens opgave at give den ofte
svært opkørte, angste eller aggressive patient omsorg og beskyttelse. Det skaber de bedste forudsætninger for, at afdelingen
kan vurdere patienten og planlægge og justere behandlingen på
den mest optimale måde. Patienten kan derefter udskrives til at
få den fornødne støtte hjemme i sine egne omgivelser.

Fred og ro
I nutidens patientforløb spiller enestuerne en central rolle. De
fungerer som et trygt tilflugtssted og en acceptabel erstatning
for ens eget hjem. De fleste patienter bryder sig ikke om at sove
sammen med et andet menneske, som de ikke kender. Samtidig
bliver nogle patienter let angste og forvirrede, og de har behov
for overskuelige omgivelser. Det får de på enestuerne, hvor der
er ro og fred. Og det er igen med til at styrke patientens selvtillid, følelsen af ansvar for egen skæbne og ønsket om at samarbejde om behandlingsplanen.

Reumatologisk kliniks nye, smukke terapibassin indvies. Den lille sorte arkitekturperle ligger fint op ad
klinikkens bygninger fra 1963. Bassinbygningen giver stemning til hospitalsområdet, men er først og

2001

fremmest opført for at gavne klinkkens gigtpatienter og forskningen i Parker Instituttet.
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Hospitalets nye psykiatriske sengebygning, der blev indviet i september
2002. Bygningen rummer tre lukkede
afsnit med hver 12 senge. Alle 36 enestuer har eget bad, og der er adgang
til en udendørs lukket have. Desuden
er der patientkøkken, særlige rum til
samtaler og aktiviteter, spisestue samt
personale- og behandlingsrum.

Patienter og pårørende tages med på råd
Der skal dog mere end enestuer til for at gøre de psykiatriske
patienter raske. Højt fagligt niveau gør det heller ikke alene. De
bedste resultater nås ved at motivere patienten til at tage del i
helbredelsen og ved at inddrage de pårørende. Det sker - ud
over den løbende kontakt med patienter og pårørende - via
undervisning og dialog. Eksempelvis har afdelingen pårørendegrupper, forskellige tilbud om psykoedukation (undervisning,
hvor patienter og pårørende lærer om psykiske lidelser og
behandling af lidelserne), tæt kontakt til patientforeningerne og
åbent-hus arrangementer – alt sammen for at sikre, at afdelingens faglige kompetence bliver brugt i overensstemmelse med
patienternes og de pårørendes ønsker.

Afdelingen søger så vidt muligt at imødekomme ønsker fra patienter og pårørende. Også i de tilfælde, hvor en patient i perioder både indlægges og behandles mod sin vilje. Så sker behandlingen ikke blot efter de nøje fastsatte retningslinier, men også
med hensyntagen til patientens ønsker for hele den samlede
behandlingsplan.

Medicinsk Center, der i to år har afprøvet Elektronisk Patient Medicinering (EPM) samler
erfaringerne fra projektet i en evalueringsrapport. Her er en af konklusionerne, at der er

2002

store gevinster ved EPM, og at EPM på mange fronter virker som en fornuftig erstatning
for den hidtidige medicinordination. EPM-systemet skal dog fortsat udvikles for at kunne
tilfredsstille brugernes krav og rummer en stor organisatorisk udfordring.
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Kvalitetsudvikling har altid været en vigtig del af arbejdet i Frederiksberg Hospitals centre, klinikker og
afdelinger, men da H:S-bestyrelsen i 2000 besluttede, at alle hospitalerne i H:S skulle akkrediteres, kom der for
alvor system i arbejdet.

PÅ VEJ MOD HØJERE KVALITET OG

Diplomet, som hospitalet modtog som bevis på akkrediteringen. Det står skrevet med småt på diplomet, at det
kun er gyldigt til begyndelsen af 2005, men da er det
også planen, at hospitalet igen skal akkrediteres. Kort
efter at alle hospitalerne i H:S i begyndelsen af 2002
havde opnået kvalitetsstemplet ”Akkrediteret hospital”,
besluttede H:S-bestyrelsen nemlig, at H:S hospitalerne
skulle stile mod fornyet akkreditering i begyndelsen af
2005. Forberedelserne er allerede i gang.

”At styrke kvaliteten i enhver patients forløb” - sådan har den
overordnede målsætning for Frederiksberg Hospital lydt siden
2001 og gør det stadig. Med denne målsætning ønsker hospitalet at signalere, at det er personalets opgave løbende at forbedre
kvaliteten i patientforløbene enten direkte i patientbehandlingen
og -plejen, eller indirekte som ledere eller ansatte i for eksempel
administrative afdelinger, teknisk tjeneste og laboratorier.
Store forberedelser til akkreditering
Da bestyrelsen i H:S vedtog, at hospitalerne skulle akkrediteres,
betød det, at arbejdet med udvikling og koordinering af kvaliteten blev intensiveret. Akkreditering er et kvalitetsstempel, der
fortæller, at et hospital lever op til en lang række standarder for
klinisk og administrativ kvalitet. Frederiksberg Hospital skulle i alt
bedømmes efter 355 internationale standarder med 994 måleli-

ge elementer. Det krævede en omfattende forberedelse. Ikke
mindst skulle der udarbejdes mange retningslinjer. Eksempelvis
om patientens ernæring, krav til indholdet i patientjournalen,
brandsikkerhed, katastrofeplan, dokumentation af personalets
kvalifikationer og krav til hygiejne. En række udvalg, arbejdsgrupper, komitéer og råd tog sig af de mange opgaver.
I slutningen af januar 2002 gennemgik fire konsulenter fra Joint
Commission International Accreditation (JCIA) hospitalet grundigt og meddelte, at hospitalet som det første i Norden var
akkrediteret. Det var en stor dag, og alle på hospitalet kunne
være stolte af resultatet.
Patienterne er blevet mere tilfredse
Noget tyder på, at patienterne kan mærke kvalitetsudviklingen.

Hospitalet tager en ny avanceret og særlig patientvenlig MR-skanner i brug. Skanneren, der skal bruges til

2003

forskning og behandling af gigtsygdomme, er købt for en fondsbevilling på over fire millioner kroner fra
The John and Birthe Meyer Foundation.
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PATIENTTILFREDSHED
De amerikanske konsulenter fra
Joint Commission International
Accreditation gik grundigt til
værks. Her besøger konsulent Gregory O´Brian Skadestuen under
generalprøven på selve akkrediteringen. Oversygeplejerske Stein
Rundberget, afdelingslæge Vera
Møller og klinikchef Arne Borgwardt forklarer, hvordan journalerne er opbygget.

I 2000 og 2002 blev der lavet landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelser, hvor patienterne svarede på en lang række
spørgsmål om deres indlæggelse. De to undersøgelser viser, at
tilfredsheden hos Frederiksberg Hospitals patienter har været stigende. I 2002 vurderer 94,6 % af patienterne det samlede indtryk af deres indlæggelse på hospitalet som virkelig godt eller
godt. Det er en fremgang på næsten 6 % i forhold til 2000.
Landsgennemsnittet er på 90,2.
Arbejdet fortsætter
Det store arbejde med at øge kvaliteten overalt på hospitalet
føres videre med uformindsket styrke. Det gælder også hospitalets intensive arbejde med patientsikkerhed og projektet om
måling af klinisk kvalitet i regi af Det Nationale Indikatorprojekt
og H:S Enhed for Klinisk Kvalitet.

I foråret 2003 lancerede Kvalitetsrådet ”Plan for Kvalitetsudvikling 2003”, der er et redskab for ledere og medarbejdere i det
daglige arbejde med kvalitetsudvikling. Hospitalet er desuden i
færd med at formulere ny vision og målsætning og beskrive de
værdier, som ledelse og medarbejdere skal arbejde på grundlag
af. Resultatet af det arbejde vil indgå som vigtige pejlemærker
for den fortsatte kvalitetsudvikling på hospitalet.
I slutningen af 2004 og i begyndelsen af 2005 vil hospitalet igen
blive vurderet af henholdsvis patienterne gennem landspatienttilfredshedsundersøgelsen og Joint Commission International
gennem akkreditering. Målet er, at vurderingen af kvaliteten
fortsat viser en stigende tendens.

Hospitalets nyrenoverede Skadestue indvies. Det mest iøjnefaldende resultat af moder-

2003

niseringen er den nye bygning foran den gamle skadestue, men også Skadestuens ældre
lokaler er blevet ombygget til gavn for patienter og personale.
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Nye sygehusejere og andre økonomiske vilkår? Flydende grænser mellem sygehuse og praktiserende læger? Det
kunne være nogle af elementerne i den fremtid, som Frederiksberg Hospital skal agere i. Her følger et scenarium for, hvordan dagens moderne og levende Frederiksberg Hospital vil udvikle sig. Først lidt om vilkårene for
hospitalet…

HOSPITALETS FREMTID

-

ET KIG I KRYSTALKUGLEN

2004
Forestil dig, at Danmark bliver delt op på en helt ny måde. Der
kommer nye regioner med helt andre grænser end dem, man kender i dag, og dermed får Frederiksberg Hospital måske andre sygehuse som samarbejdspartnere.
Forestil dig så, at den økonomiske verden ser anderledes ud.
Økonomien er i højere grad styret efter takster, der motiverer frem
for at udstikke økonomiske rammer. Sygehusene har skabt indtægtsgivende aktiviteter på det friere hospitalsmarked, hvor der er
større frihedsgrader til det enkelte hospital, og hvor den enkelte
ansatte får løn efter resultater. Pengene følger patienten og aktiviteten.
Læg så dertil, at sygehusene har mange flere ambulante funktioner. Der er kommet flydende overgange mellem, hvad der er traditionelle sygehusopgaver og opgaver, der kan varetages i almen
praksis eller i speciallægepraksis. Og det betyder blandt andet, at

praktiserende læger har meget lettere adgang til sygehusenes
ydelser. Samtidig udvikles det udgående hospital, hvor ekspertisen
fra sygehuset tager ud til patientens hjem, både for den lægelige
behandling, plejen og forskellige former for terapi. Det hele vil
måske blive karakteriseret som en form for sundhedscenter, hvor
patienterne kun har én indgang til sundhedsvæsenet.
Og forestil dig også, at patienterne i højere grad bruger deres egen
viden til frit at vælge det sygehus, hvor de ønsker at blive behandlet. Både høj faglig kvalitet og den generelle patienttilfredshed, hele
stemningen og kulturen på hospitalet, herunder personalets adfærd
over for patienterne spiller en større rolle for patienternes valg.
Frederiksberg Hospital
Hvordan ser det så ud her på Frederiksberg Hospital? Hvor vil
udviklingen føre os hen, og hvad vil vi lægge vægt på i de kommende år?
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Vi har i fremtiden bevaret og udbygget vores særegne position
som et mindre hospital i hovedstaden. Vi har vægtet høj kvalitet og
patienttilfredshed, som gør os til patienternes naturlige valg.
Frederiksberg Hospital har indtaget en fordelagtig position i en
større region med vores store kirurgiske planlagte undersøgelsesog behandlingsaktivitet uforstyrret af akutte indlæggelser. Også
flere medicinske elektive funktioner er kommet til.
Frederiksberg Hospital anvender i fremtiden endnu mere moderne
informationsteknologi med naturlig åbenhed og udveksling af
informationer på tværs og mellem sektorer. Patienten har sin personlige elektroniske patientjournal med web-baseret adgang
hjemmefra. Med patientens samtykke er journaldata fælles mellem
hospitalet og praktiserende læge, speciallæge, hjemmepleje, sundhedspleje samt privat praktiserende terapeuter. Vi har små og store
pc-skærme overalt på hospitalet, som bruges lige så naturligt som
dagens mange papirer.

Personalet stiller fremover helt andre krav til deres arbejdsplads
end i dag. Der er en glidende overgang mellem arbejdsliv og privatliv, og derfor skal arbejdet på hospitalet blive ved med at være
meningsfyldt og udviklende for den enkelte ansatte. Der er i fremtiden desuden skabt balance mellem specifik faglighed for de
enkelte grupper og den tværfaglige udvikling, hvor faggrænserne
er nedbrudt i den daglige opgaveløsning, så det ikke kommer an
på, hvem man er, men i stedet på hvordan man løser opgaverne til
gavn for patienterne.
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1903

Fotograf H. J. Barby tog i 1903 en serie fotografier fra Frederiksberg Forsynings
dampskorsten. Her er tre af fotografierne sat sammen i en montage, der giver et
indtryk af det nyindviede Frederiksberg Hospital og de noget landlige omgivelser.
(Fotomontage: Thierry Wieleman)
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2003

Frederiksberg Hospital fotograferet i 2003 af hospitalets fotograf
Thierry Wieleman fra Frederiksberg Forsynings nye skorsten.
(Fotomontage: Thierry Wieleman)
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UDVIKLINGEN I HOSPITALETS NØGLETAL

Udviklingen i antallet af senge på Frederiksberg Hospital har været

Der er et voldsomt fald i liggetiderne: Hvor patienterne i

jævnt stigende indtil omkring 1970. Herefter falder det. Faldet er mest

begyndelsen af århundredet i gennemsnit var indlagt i

markant, efter at hospitalet indgik i H:S i 1995. Hospitalet har i dag

næsten 50 dage, er de nu blot indlagte i 6,6 dage.

stort set det samme sengeantal som ved indvielsen for 100 år siden.

Denne figur viser antallet af patienter behandlet under indlæggelse. Der er
sket en stor stigning fra cirka 1.500 til godt 20.000 patienter i 2002. Mens det
tidligere var reglen, at alle patienter blev behandlet under en indlæggelse, har
hospitalet i de sidste 8 – 10 år og specielt efter etableringen af EKC haft en
udvikling, hvor stadig flere patienter kan behandles ambulant frem for under
indlæggelse. Dette gælder de øjenkirurgiske patienter, hvor mere end 90 procent af patienterne behandles ambulant, og de urologiske patienter, hvor
mere end 50 procent af de henviste patienter kan afsluttes i et ambulant forløb. Hvis grafen også inddrog patienter, som blev færdigbehandlet ambulant,
ville den udvise en betydelig stigning inden for de sidste 10 år.

Der er nogenlunde ensartet fordeling igennem årene mellem de forskellige personalegrupper. Det samlede personaleantal har vist en faldende tendens trods
en betydelig stigning i antallet af behandlede patienter.
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