
 

FAKTA OM  

 

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET 



 

Mission 

Landssygehuset yder sundhedstjeneste på højt fagligt ni-

veau. Vi skal udvikle og uddanne vores medarbejdere og 

understøtte forskning 

 

Vision 

Patienten er i centrum 

Medarbejderne er stolte af at arbejde her  

Samfundet mærker indsatsen af vores arbejde  

 

Strategimål 

Kvaliteten i patientforløbene skal forbedres  

Medarbejderne skal være veluddannede og trives  

Kommunikation skal være et aktivt redskab  

IT skal  støtte alt arbejde  

Alle ressourcer skal anvendes effektivt 

 

Værdier 

 Engagement 

 Professionelle 

 Tillid 

 Åbenhed 
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Aktivitet 
Ca. 850 medarbejdere fordelt i ca. 30 faggrupper  
29 specialer (heraf 9 konsulentordninger)  
120 sengepladser 
9.000 indlæggelser om året 
60.000 ambulante besøg om året 
663.189 analyser i klinisk kemi om året  
34.372 røntgenundersøgelser om året 
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Samarbejdspartnere 

Langt den største samarbejdspartner er Region 

Hovedstaden. Følgende specialer er organiseret som 

konsulentordninger: 

 
 Onkologi (Rigshospitalet 
 Urologi (stafet fra Skejby Universitetssygehus)  
 Neurologi (Rigshospitalet) 
 Børne– og ungdomspsykiatri (Bispebjerg Hospital) 
 Dermatologi (Roskilde Sygehus) 
 Børneortopædi (Rigshospitalet) 
 Børneneurologi (Rigshospitalet) 
 Plastikkirurgi (Landspítali Ísland) 
 Nuclearmedicin (Rigshospitalet) 
 Odontologi (Privatklinik Ísland) 
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 Landssygehuset omfatter er grundareal på 150.000 m2 på begge sider af 
J. C. Svabosgøta. Gulvarealet omfatter ca. 50.000 m2. 
 
Vest for J. C. Svabosgøta findes de psykiatriske afdelinger, sygehusets 
administration, varelager, vaskeri, snedkerværksted, maskinværksted, 
festsal, samt køkken og cafeteria. Desuden fire større bygninger med 
lejligheder, kaldet B71, B72, B73 og B74, som bliver udlejet til personale.  
 
Øst for J. C. Svabosgøta i den grønne B-bygning findes de medicinske 
afdelinger samt kapel. Til højre for den, ligger den nyere G -bygning, hvor 
der forefindes kirurgiske afdelinger, intensiv afdeling, skadestue og 
blodbank. I den hvide A-bygning findes fødeafdeling samt fysioterapi.  
I C-bygningen ved hovedindgangen findes administration for henholdsvis  
kirurgisk og medicinsk center. 
 
I den sorte bygning foran hovedindgangen er øjenafdelingen, Sundheds-
rådet samt Genetisk Biobank, som hører under Sundhedsministeriet. 
Dette er ligeledes sygehusets forskningsmiljø.  
 
Den blå bygning på den anden side af gaden bliver benyttet som ambu-
latorium. Her findes hudambulatorium, neurologisk ambulatorium, klini-
ske diætister, samt konsultation af gravide. Blodprøver bliver også taget 
her.   
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Informationen,  tel. 30 45 00 findes indenfor hovedindgangen til 
Landssygehuset.   
Patienter og besøgende kan henvende sig her vedr. spørgsmål eller 
konsultation hos vagtlægen. Informationen har åbent kl. 07-23. 
 
Udenlandstjenesten, tel 30 45 00 er placeret bag Informationen, og 
arrangerer rejser/transport af patienter som skal til behandling i  
udlandet.  
Telefontid er mandag-fredag kl. 08-12.  Tel . 30 45 00 
 
Vagtlæge, tel. 1870 er på Landssygehuset fra kl. 16.00-08.00 alm.  
arbejdsdage, og hele døgnet i weekender /helligdage. 
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Administration 
Sygehusdirektør  
Vicedirektør  
Vicedirektør  
Administrationschef  
Ledelsesfuldmægtig, lok. 1010, E-post: ls@ls.fo  
 
Medicinsk Center 
Ledende overlæge  
Ledende sygeplejerske  
Ledelsessekretær, lok. 6103 
 
Kirurgisk Center 
Ledende overlæge   
Ledende sygeplejerske  
Fuldmægtig, lok. nr. 5103  
 
Psykiatrisk Center 
Ledende overlæge  
Ledende sygeplejerske  
Fuldmægtig, lok. 4103 
 
Diagnostisk Center 
Ledende overlæge   
Ledende bioanalytiker, lok. 5601 
 
Akut Center 
Ledende overlæge  
Ledende sygeplejerske 
Ledelsessekretær, lok. 5710 
 
Service Center 
Centerleder  
Ledelsessekretær, lok. 1020  
 
Udlandstjenesten 
Afdelingsleder, lok. 1156 
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tel 304500 www.ls.fo 


