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Minnesota-behandling
har hjulpet tusinder til et
bedre liv – uden alkohol.
Vi kan også hjælpe dig.
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Mistænkt
attentatmand
har forbindelse til
terrordømt.
Indland
1. sektion, side 4-5
Indblik
2. sektion, side 1-5

»Jeg hører, at du
eftersøger en
gammel nazist.
Du taler med én.«
Indblik
2. sektion, side 10-13

Et hold observatører – herunder
en dansker – er
løsladt efter
otte dage som
gidsler i Ukraine.
International
1. sektion, side 18-19
Der er trangt på det midlertidige patienthotel i København, hvor Bo Sigvardson har boet i fem uger, mens han har været i strålebehandling for strubekræft. Foto: Carsten Snejbjerg

Færre pladser på patienthotel
på fremtidens supersygehuse
N Uforståeligt, mener Danske
Patienter og frygter, at færre
patienthoteller går ud over
behandlingen af de syge.
HANNE FALL NIELSEN
hanne.fall.nielsen@jp.dk

Daglange rejser i en bus for at
komme til strålebehandling
på sygehuset langt fra bopælen – seks uger i træk.
Det kan blive hverdag for
mange kræftpatienter og
andre alvorligt syge, fordi
patienthoteller på fremtidens supersygehuse er ned-

prioriteret. Hverken i Aalborg eller Odense er der planlagt et patienthotel til det
kommende milliardbyggeri
af nye sygehuse, og i Aarhus
drosles antallet af pladser på
patienthotellet ned på Det
nye Universitetshospital.
»Det er komplet uforståeligt og meget, meget bekymrende. Et patienthotel er en
billig foranstaltning og en
god investering. At opleve
trygheden tæt på hospitalet
og have en pårørende tæt på
er afgørende for behandlingsresultatet,« siger Lars

Engberg, formand for Danske Patienter, der får opbakning fra Kræftens Bekæmpelse.
»Det er helt utroligt kortsigtet. Hvis regionerne ikke
magter at finde pengene, bør
de stoppe nogle af byggerierne og sørge for patienthoteller de steder, hvor man ender
med at bygge,« siger direktør
Leif Vestergaard Pedersen.
I regionerne er forklaringen udelukkende økonomisk, siger Bent Hansen (S),
formand for Danske Regioner:

»Patienthoteller er absolut
et gode, men vi har ikke fået
tilstrækkeligt med midler,«
siger han.
Hos Venstre er der også
kras kritik af regionernes
byggeplaner til godt 40 mia.
kr. Sundhedsordfører Sophie
Løhde kalder patienthoteller
for en »grundforudsætning«
for fremtidens store sygehuse.
»Supersygehuse er en centralisering, så folk får langt til
den specialiserede behandling. Uden patienthoteller
skal patienter rejse langt hver
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dag eller indlægges i en seng,
og så skrider målet om at
nedlægge
sengepladser,«
siger hun og kræver sundhedsministeren på banen.
Sundhedsministeren sender bolden videre.
»Det er ikke op til mig at afgøre, om der skal etableres
patienthoteller ved nye sygehuse. Den beslutning ligger
hos regionerne, der er bygherrer og skal prioritere
inden for det afsatte budget,«
siger Nick Hækkerup (S).
1. sektion, Indland, side 6-7

Lotte Freddie
tilhører den nye
generation af
turboseniorer.
Viva side 11-13
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