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Kære Jens Bo Sørensen  
 
Tak for din henvendelse om tilførsel af midler til rehabilitering og livslang kontrol af 
mennesker med rygmarvsskader med henblik på at sikre overholdelse af Sundhedssty-
relsens krav. 
 
Det er rigtigt, at Region Hovedstaden igen i år har været nødt til at finde effektivise-
ringer og besparelser for at sikre, at regionens økonomi hænger sammen.  
Hospitalerne og administrationen er blevet bedt om at bidrage med besparelser for i alt 
198 mio. kr.  
 
Neurocentret på Rigshospitalet har valgt at fordele deres andel af besparelsen for-
holdsmæssigt mellem centrets klinikker i erkendelse af, at det er rigtig svært at und-
tage én klinik for besparelser og pålægge besparelsen på øvrige klinikker, som bl.a. 
behandler alvorligt kritisk syge patienter. 
 
Ledelsen i Klinik for Rygmarvskader har således skullet finde besparelser for 1,2 mio. 
kr. Besparelserne, der ikke har været lette at finde, er fundet i samarbejde med det lo-
kale MED-udvalg.  
 
Konsekvensen af besparelserne i klinikken vil betyde, at der vil være færre personaler 
til at varetage de patientnære funktioner. Nednormering i ergoterapien og fysiotera-
pien betyder en reducering i antal genoptrænings-timer i hele patientforløbet. Nedlæg-
gelse af en plejestilling betyder, at de opgaver der blev løst i den funktion, skal vareta-
ges af andre i klinikken, og derved får det også betydning for den enkeltes patientfor-
løb i et vist omfang. 
 
Besparelserne betyder ikke lukning af sengepladser, og der forventes ikke øgede ven-
tetider, da man i klinikken hele tiden arbejder med en faglig skærpelse og effektivise-
ring af patientforløbene for at sikre, at de afsatte ressourcer bedst muligt møder patien-
ternes behov.  
 

http://www.regionh.dk/


   Side 2 

Centerledelsen og klinikledelsen arbejder ligeledes fokuseret med det nye Neuroreha-
biliteringshus, hvor den højst specialiserede neurorehabilitering samles på Rigshospi-
talets matrikel i Glostrup i 2020.  
Med det følger optimerede patientforløb, tidligere rehabiliteringsindsats, større tvær-
faglighed og mere individualiseret opfølgning.  
 
Det er Neurocentrets plan at påbegynde arbejdet i den retning allerede inden den fysi-
ske indflytning i Neurorehabiliteringshuset.  
 
Med etablering af Neurorehabiliteringshus investerer Region Hovedstaden massivt i at 
sikre unikke rammer for behandling af patienter på et højt tværfagligt niveau.  
 
Der både arbejdes på og investeres altså i at sikre, at vi i Region Hovedstaden også i 
fremtiden kan levere den nødvendige højtspecialiserede behandling, rehabilitering og 
kontrol af mennesker med rygmarvsskader.  
 
Endnu engang tak for din henvendelse.  
 
 
 Med venlig hilsen 
 
 
Sophie Hæstorp Andersen 
  
 
 
 


