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Kære medlemmer i Regionsrådet i Region H. 
 
RYK - Rygmarvsskadede i Danmark vil den 25/9 gerne stille spørgsmål til Regionsrådet. Vi vedlægger et brev 
som yderligere beskrivelse. 
 
Baggrund: Fra Sundhedsstyrelsens redegørelse om behandling, rehabilitering og kontrol af para- og 
tetraplegi, 1994, s. 38: 
"Internationale undersøgelser dokumenterer, at hurtig overflytning til et højt specialiseret center reducerer 
risikoen for komplikationer og den samlede indlæggelsestid.  
Ved oplagt eller mistænkt rygmarvsskade bør patienten derfor så snart livstruende tilstande er behandlet 
overflyttes til neurokirurgisk afdeling på en sådan måde, at yderligere forværring i tilstanden undgås". 
Og  s. 47: 
"I de fleste industrialiserede lande er man enige om, at rygmarvsskadede bør behandles centraliseret, og at 
rygmarvsskadede bør følges på rygmarvsskadecentre hvert til hvert andet år resten af livet, for at 
patienterne kan få en kvalificeret kontrol og behandling”. 
 
Klinik for Rygmarvsskader i Hornbæk er en højtspecialiseret funktion, der har til formål at sikre den bedste 
rehabilitering af vores målgruppe efter skaden, som kan skyldes en ulykke eller sygdom. 
  
Klinikken i Hornbæk har effektiviseret, sparet, øget indtjeningen og meget andet gennem 25 år. Dette har, 
alt andet lige, sørget for mindre tid til den enkelte patient. Både den fysiske som den mentale rehabilitering 
har lidt herunder. I Klinikken ydes der højtspecialiseret arbejde af højeste kvalitet, men manglende 
ressourcer forhindrer klinikken i at leve op til Sundhedsstyrelsens krav på to væsentlige punkter: 1. 
Sammenhængende rehabilitering og 2: livslang opfølgende kontrol hver andet år. Da vi i efteråret 2014 til 
et regionsrådsmøde problematiserede en lignende besparelse, blev der i svaret henvist til, at det var 
Rigshospitalets interne prioritering at spare i klinikkens budget, og dermed ikke regionsrådets 
ansvar. Rigshospitalets øverste ledelse har ikke vist tegn på at ville/kunne opprioritere rehabilitering og 
kontrol af mennesker med rygmarvsskadede. I sidste ende er det vel også i Regionsrådets magt, at 
prioritere det man måtte ønske. 
 
I den seneste økonomiaftale har Regionsrådet f.eks. valgt at prioritere ekstra midler til akutområdet, 
psykiatrien, overvægtige børn og gigtrådgivning. Der tilføres ekstra midler til overholdelse af 
udredningsretten på 30 dage, ligesom der afsættes midler til et teknologibidrag og der tales 
nærhedsfinansiering og værdistyring. Det er altsammen gode tiltag, men det hjælper ikke mennesker med 
rygmarvsskade. Centraliseret behandling er essentiel for vores område, og hurtig behandling er ikke 
nødvendigvis godt for os. Selvfølgelig tænkes der også i ny teknologi på klinikken i Hornbæk, men 
kerneydelsen vil altid være højt specialiserede fagpersonales behandling af den enkelte patient. 
 
Spørgsmål: “Vil Regionsrådet tilføre rehabilitering og livslang kontrol af mennesker med rygmarvsskader 
ekstra midler inden for en overskuelig fremtid, og derved sikre overholdelse af Sundhedsstyrelsen krav?” 
 
Mange hilsner 
Jens Bo Sørensen  
 
-- 
Jens Bo Sørensen, sundhedspolitisk konsulent 
RYK - Rygmarvsskadede i Danmark 
www.ryk.dk  
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- en specialkreds i Dansk Handicap Forbund 
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Til	medlemmer	af	Regionsrådet	

i	Region	Hovedstaden	

Taastrup,	den	17.	september	2018.	

Tør	vi	tænke	langt?	
Rigshospitalet	skal	spare	igen,	og	efter	vanlig	grønthøstermetode	er	den	højtspe-
cialiserede	funktion	på	Klinik	for	Rygmarvsskader	i	Hornbæk	pålagt	sin	del.	
Denne	gang	1,2	million.	Uanset	hvordan	besparelsen	udføres,	så	vil	det	igen	be-
tyde	mindre	tid	til	kerneydelsen;	rehabilitering	og	livslang	kontrol	af		af	den	
rygmarvsskadede	patient.	Der	er	i	dag	behov	for	ekstra	kapacitet,	da	der	er	kø	til	
både	klinikkens	sengeafsnit,	som	til	ambulatoriets	livsvigtige	kontrol,	hvilket	
strider	imod	Sundhedsstyrelsens	krav	i	redegørelsen	for	området.	I	stedet	for	
grønthøstning,	bør	der	tænkes	langt	og	opprioritere	et	højtspecialiseret	område,	
der	giver	mening	på	langt	sigt	–	både	menneskeligt	og	samfundsøkonomisk.		

I	gennem	25	år	er	der	blevet	effektiviseret	og	kørt	sparerunder	på	klinikken	i	Horn-
bæk.	Samtidig	er	patientantallet	steget,	bl.a.	grundet	bedre	overlevelse	af	sygdomme,	
men	hvor	patienten	får	en	rygmarvsskade	ifm.	behandlingen.	Ydermere	er	den	gen-
nemsnitlige	alder	for	en	”nyskadet”	steget	voldsomt	gennem	årene,	hvorved	flere	døjer	
med	aldersbetingede	følgesygdomme.	Altså	er	der	i	de	samme	25	år,	kommet	flere	og	
”tungere”	patienter.	Klinikken	er	en	lille	enhed	med	overvejende	”hands-on”	arbejde	
med	den	enkelte	patient,	hvilket	giver	begrænsede	muligheder	for	at	effektivisere	ar-
bejdsgange	eller	anvende	bedre	medicin.	En	lille	enhed	rammes	desuden	hårdere	af	
besparelser,	da	synergieffekt	og	trækning	på	andre	afdelinger	ikke	er	muligt.	Læg	dertil	
flere	administrative	krav	til	personalerne,	og	du	får	en	regnestykke,	der	slet	ikke	går	
op.		

Det	skal	understreges	at	den	behandling	der	foretages	i	Hornbæk	er	af	høj	klasse.	Uden	
klinikken	og	det	velkvalificerede	personale	var	vi	ilde	stedt.	De	er	eksperterne!	Derfor	
er	det	et	stort	problem	når	mennesker	ligger	i	kø	til	klinikken	på	eks.	et	plejehjem	eller	
et	sygehus,	hvor	de	ikke	er	eksperter.	Resultatet	er	risiko	for	tryksår,	kontrakturer	
m.v.,	inden	patienten	når	Hornbæk.	Dette	forsinker	den	højt	specialiserede	rehabilite-
ring	yderligere.	Jo	senere	korrekt	behandling,	des	svære	at	opnå	optimal	rehabilitering	
og	dermed	så	selvhjulpne	borgere	som	muligt.	Nøjagtig	det	samme	kan	siges	om	kø	til	
den	livslange	kontrol	i	klinikkens	ambulatorie.	Mange	venter	i	dag	for	længe	i	kø,	hvil-
ket	øger	risikoen	for	tryksår	samt	skader	på	bevægeapparat,	nyrer,	blære,	tarm	med	
mere.	Dette	har	voldsom	indflydelse	på	helbred,	frihed	og	livskvalitet,	hvilket	igen	gør	
borgeren	passiv	og	omkostningstung	frem	for	aktiv	og	ydende.	

God	rehabilitering	kombineret	med	den	rette	livslange	kontrol	giver	nemlig	aktive	og	
selvhjulpne	borgere.	Det	er	sundt	menneskeligt	som	økonomisk.	Det	er	understreget	i	
Sundhedsstyrelsen	redegørelse	på	området	fra	1994.	Ydermere	burde	en	oppriorite-
ring	være	økonomisk	overskuelig	selv	på	kort	sigt.	På	langt	sigt	burde	en	investering	
give	afkast	i	form	af	flere	sunde	og	aktive	liv	=	inddragelse	+	skattekroner.	I	dag	opnår	
samfundet	ikke	den	fulde	valuta	for	sine	investeringer	i	behandlingen	af	patienterne.	
Både	kommuner	og	regioner	får	efterfølgende	større	udgifter,	end	de	behøver.	
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Hvorfor	opprioriterer	vi	redning	af	liv	fra	eksempelvis	cancer,	men	nedprioriterer	re-
habiliteringen	af	det	samme	liv?	Vi	ønsker	mod	til	forandring	og	dermed	større	mulig-
hed	for	visioner.	Opprioritér	vores	sundhedssystems	rehabilitering	af	skadede	menne-
sker.	Det	er	sund	fornuft.	

RYK	beder	om	spørgetid	i	Regionsrådet	ifm.	regionsrådsmødet	den	25/9	2018.	

	
PS:	Hvad	vi	her	skriver	om	klinikken	i	Hornbæk,	kunne	gentages	om	den	tilsvarende	
funktion	i	vest;	Vestdansk	Center	for	Rygmarvsskade.	

		
Med	venlig	hilsen	

	
	

Helle	Schmidt,	formand	 	 Jens	Bo	Sørensen,	Sundhedspolitisk	konsulent	
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