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Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstaden vedrørende æn-
dringer i Hospitalsplan 2015 

 
Region Hovedstaden har den 1. juli 2020 anmodet om Sundhedsstyrelsens råd-
givning vedrørende forslag til ændringer i regionens Hospitalsplan 2025. Ifølge 
Sundhedslovens § 206 stk. 2 skal regionerne indhente rådgivning fra Sundheds-
styrelsen under udarbejdelse af sundhedsplaner, herunder også hospitals- og 
psykiatriplaner. 
 
Region Hovedstaden foreslår i forbindelse med den årlige revision af Hospitals-
plan 2025 at samle det hæmatologiske område i en samlet afdeling på Rigs-
hospitalet samt at flytte de nuværende 20 intensive retspsykiatriske senge fra 
Psykiatrisk Center Glostrup til Ny Retspsykiatri på Sct. Hans, samtidigt med at 
antallet af senge på sidstnævnte øget med yderligere 20 senge, således at det 
samlede antal af intensive retspsykiatriske sengepladser i Region Hovedstaden 
øges med 20.  
 
Sundhedsstyrelsen tager i sin rådgivning udgangspunkt i Sundhedsloven og de 
politiske målsætninger bag denne, Sundhedsstyrelsens specialeplan 2017 samt 
Sundhedsstyrelsens rapporter ”Den akutte indsats i psykiatrien - planlægnings-
grundlag for det regionale sundhedsvæsen” (2009), samt Sundhedsstyrelsens 
faglige oplæg til en samlet plan for psykiatriens udvikling ’Styrket indsats for 
mennesker med psykiske lidelser’ (2018).   
 
Samling af det hæmatologiske område 
Det hæmatologiske speciale dækker en lang række sygdomme. Avancerede di-
agnostiske metoder medfører en stigende underinddeling af de hæmatologiske 
sygdomsgrupper, hvilket betyder, at antallet af patienter i de enkelte grupper 
kan være beskedent. Samtidig ses en behandlingsmæssig udvikling med mere 
målrettede og specifikke behandlinger. Diagnostik og behandling er kompleks 
og resursekrævende med stort behov for specialistkompetencer, og der er et be-
tydeligt samarbejde med en række diagnostiske og kliniske specialer.  
 
Der er behov for, at de hæmatologiske afdelinger har et patientgrundlag, som er 
tilstrækkelig stort til at sikre vidensopbygning og udvikling af behandlingen i 
lyset af stigende subspecialisering og et voksende antal undergrupper med få 
patienter. Af specialevejledningen for Intern medicin: Hæmatologi fremgår det, 
at specialfunktioner i specialet skal fordeles på et begrænset antal hæmatologi-
ske afdelinger.  
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I forbindelse med seneste revision af specialeplanen blev det besluttet, at Sund-
hedsstyrelsen følger området for leukæmi og lymfoblastært lymfom tæt med 
henblik på vurdering af behov for yderligere samling af behandlingen.  
Antallet af patienter i Danmark med akut myeloid leukæmi (AML) er faldet fra 
263 patienter i 2015 til 230 i 2018 og antallet af patienter med akut lymfo-
blastært lymfom (ALL) er faldet fra 31 i 2015 til 18 i 2018 ifølge den seneste 
årsrapport. For Region Hovedstaden er antallet af patienter med AML faldet fra 
71 til 65 og antallet af patienter med ALL fra 15 til 7 i samme periode. Udvik-
lingen i patientgrundlaget understøtter, at den hæmatologiske kræftbehandling 
samles på færre afdelinger for at sikre udvikling og opretholdelse af ekspertise. 
 
Formålet med specialeplanen er at sikre høj faglig kvalitet i behandlingen og 
helhed i patientforløbene under hensyn til en effektiv resurseudnyttelse. Det er 
Sundhedsstyrelsens vurdering, at Region Hovedstadens forslag om samling af 
hæmatologien følger principperne i specialeplanen. En samling vil være i over-
ensstemmelse med den aktuelle udvikling inden for området for leukæmi og 
lymfoblastært lymfom, jf ovenfor, og vil understøtte en hensigtsmæssig udvik-
ling i specialet. Ved den seneste revision af specialeplanen blev regionsfunktio-
ner i specialet placeret på få matrikler. I forbindelse med Region Sjællands 
hjemstagning af hæmatologien drøftede Sundhedsstyrelsen en yderligere sam-
ling af hæmatologien i Region Hovedstaden. Med den foreslåede ændring vil 
Region Hovedstaden have én samlet hæmatologisk afdeling, hvilket svarer til 
de øvrige regioner. 
 
Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at en samlet hæmatologisk afdeling i Re-
gion Hovedstaden vil skabe grundlag for en styrkelse af forskningen samt op-
bygning og vedligeholdelse af ekspertise og vil styrke rekruttering og fasthol-
delse af medarbejdere med specialiserede kompetencer.  
 
En samlet hæmatologisk afdeling med geografisk nærhed til de samarbejdende 
diagnostiske og kliniske specialer skaber et godt fundament for tilrettelæggelse 
af effektive og sammenhængende patientforløb. 
 
 
Flytning af intensive retspsykiatriske senge 
Region Hovedstaden vil med den nye plan samle den intensive retspsykiatri på 
Ny Retspsykiatri Sct. Hans, således at de intensive retspsykiatriske sengeplad-
ser på Psykiatrisk Center Glostrup nedlægges. Patienter med dom til behandling 
har forskellige behandlingsbehov, og behandling vil i mange tilfælde kunne fo-
regå på hovedfunktionsniveau. I forhold til behandling af patienter med de svæ-
reste psykiske lidelser og samtidig dom til behandling kan det give mening at 
samle kompetencerne. Samtidigt med flytningen øges antallet af intensive rets-
psykiatriske sengepladser med 20 modsat de tidligere planlagte 40. Region Ho-
vedstaden har vurderet, at kapaciteten fremover vil være tilstrækkelig, idet man 
ikke har oplevet vækst i antallet af retspsykiatriske patienter med behov for ind-
læggelse. Sundhedsstyrelsen har forståelse for de økonomiske overvejelser, 
men skal samtidigt gøre opmærksom på, at der gennem en årrække på lands-
plan er set en stigning i antallet af retspsykiatriske patienter, ligesom behovet 
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for sengepladser har været i vækst. Det kan på sigt blive nødvendigt at se nær-
mere på organiseringen af retspsykiatrien, fx i forbindelse med den kommende 
10-års plan for psykiatri. 
 
Styrelsen har endvidere bemærket at antallet af åbne retspsykiatriske senge-
pladser fastholdes på 30, modsat en tidligere planlagt reduktion til 12, hvilket 
beskrives at ville muliggøre bedre udslusningsforløb. Styrelsen støtter regio-
nens fokus på gode udslusningsforløb.  
 
Med ibrugtagningen af Ny Retspsykiatri Sct. Hans forbedres de fysiske ram-
mer, således at patienter får bedre plads, mere lys, tidssvarende faciliteter og 
kan gives mere frihed, med samtidigt fokus på tryghed og sikkerhed for både 
patienter og personale. Styrelsen bakker naturligvis op om disse forbedringer.  
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Helene B. Probst  
Konst. Vicedirektør 
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