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Lang rejse til sygehuset
uden mulighed for hotel
Sundhed: Regioner bruger pengene på specialiseret behandling – og sparer på patienthoteller.
HANNE FALL NIELSEN
hanne.fall.nielsen@jp.dk

t kunne lukke sin egen
dør og tude i fred. At
kunne tage den
vanskelige snak med
sin store datter om den uhelbredelige diagnose. At ligge i
arm med sin kæreste og glo
fjernsyn. At tage sig en
højlydt grinetur med veninderne midt i alt det syge og
sorte.
Et ophold på patienthotel
giver muligheden for at være
både sig selv og sammen
med familien – og samtidig
være tæt på behandlingen
og hjælpen på sygehuset,
som typisk ligger få skridt
væk. Men fremtidens supersygehuse, som ellers giver
patienterne længere afstand
til hjemmet, planlægger
ikke med ret mange pladser
på patienthoteller.
Tværtimod skyder flere
helt nybyggede supersygehuse op frem mod 2020 helt
uden mulighed for at tilbyde
patienterne et ophold på
patienthotel. Ifølge regionerne skyldes det økonomien, men Kræftens Bekæmpelse angriber kraftig den
prioritering.

A

Helt i skoven
»Det er helt i skoven, at man
vil lade patienterne rakke på
landevejene frem og tilbage
til behandling – eller måske
indlægge dem på en akutstue på et plejehjem derhjemme i kommunen, fordi
de er for syge til at være
hjemme. Det er jo et dårligere tilbud, end før man nedlagde de lokale sygehuse,« siger direktør Leif Vestergaard
Pedersen fra Kræftens Be-

Syge på hotel

kæmpelse, som dybest set
mener, at byggeplanerne bør
gentænkes.
»Regionerne tænker kortsigtet i at spare på anlægsudgifterne, og derfor skærer
de patienthoteller og sygehuskøkkener fra. I stedet bør
de tænke på, hvad de kan
spare i drift, for sygehusene
skal jo stå i 20-30-40-50 år.
Det vigtigste er at skabe
optimale rammer for patienter og personale, for det gør i
sidste ende behandlingen
mere effektiv,« siger han.

Lange afstande
Også Danske Patienter kritiserer de regionale byggeplaner for ikke at rumme
tilstrækkeligt med faciliteter, der skal gøre det godt for
patienterne med meget
alvorlig sygdom, og i Region
Sjælland er medlem af
regionsrådet
Christian
Wedell-Neergaard (K) da også ked af, at der ikke er blevet
plads til et eneste patienthotelværelse.
»Vi har lange afstande, så
vi er enige i, at der er et
behov. Vi har bare ikke fundet pengene, for Region
Sjælland kom fra starten lidt
bagud, fordi vi blev forsinkede i vedtagelsen af sygehusplanerne. Vi har ikke
droppet tanken, men omvendt heller ikke fundet en
model. Vi vil gene have en
privat bygherre ind, men ingen har vist interesse,« siger
han.

For få penge
I Region Midtjylland er der
planlagt 20 hotelværelser til
det nye supersygehus i Gødstrup, som årligt regner med
ca. 50.000 indlagte patienter

fra hele det vestjyske område. I Aarhus reduceres antallet af hotelværelser med byggeriet af Det nye Universitetshospital, og regionsformand Bent Hansen (S)
beklager de få pladser på patienthotel.
»Det handler udelukkende om økonomi. Vi har ikke
fået de penge, der var behov
for, og så har vi valgt at prioritere kerneydelsen – nemlig
selve behandlingen. Det vil
sige, at vi bruger pengene på
dyre operationsstuer og
andre faciliteter, så vi kan tilbyde den meget højt specialiserede behandling, som er
omdrejningspunktet i fremtidens sygehusplaner,« siger
Bent Hansen, der håber – på
lidt længere sigt – at kunne
skaffe penge til hotelværelser.

Finde en klat
»Vi er nødt til at håbe, at vi
kan finde en klat til at bygge
patienthotel og f.eks. også
sygehuskøkken for. Jeg er
helt enig i, at et patienthotel
er et meget væsentligt og
godt tilbud til patienterne,«
tilføjer Bent Hansen og inviterer samtidig fonde og
private sponsorer indenfor.
»Det vil være mere end
velkomment med private
sponsorer. Vi har allerede erfaringer med TrygFonden,
som har etableret et hotel for
syge børn og deres forældre
her i regionen. Det fungerer
godt, og patienthoteller behøver ikke at bygges for offentlige penge.«
Lidt samme tanker gør regionsformand Ulla Astmann (S) sig i Nordjylland,
hvor der heller ikke er blevet
plads til et patienthotel i pla-
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Supersygehuse
Danmark får i de kommende
ca. 10 år 16 nye supersygehuse.
Prisen er 41,4 mia. kr., som er
fordelt af staten og
kommer fra den såkaldte
Kvalitetsfond.
Syv nye supersygehuse bygges
helt fra grunden:
N Aalborg Universitetshospital, Det nye Universitetshospital i Aarhus, Sygehuset i
Gødstrup ved Herning, Odense
Universitetshospital, Psykiatrisk Sygehus i Slagelse, Køge
Sygehus og Supersygehuset
i Hillerød.
Ni eksisterende sygehuse
ombygges og opgraderes:
N Regionshospitalet i Viborg,
Kolding Sygehus, Aabenraa
Sygehus, Slagelse Sygehus,
Bispebjerg Hospital, Rigshospitalet, Herlev Hospital,
Hvidovre Hospital og et nyt
retspsykiatrisk hospital ved
Sankt Hans i Roskilde.

nerne for et nyt supersygehus i Aalborg.
»Der er hverken plads i
den tildelte økonomi eller
kvadratmeter fra Kvalitetsfonden, og det er ærgerligt,.
Vi håber, at private vil interessere sig for enten at bygge
selv eller indgå i et samarbejde,« siger hun.
Region
Hovedstaden
planlægger som den eneste
med en udbygning af patienthoteller til patienter,
som kommer langvejs fra for
at få behandling.
Det kommende supersygehus i Hillerød får 32
pladser på et kommende
patienthotel, og det er en
fordobling i forhold til det
nuværende antal på sygehuset i Hillerød. På Herlev og
Hvidovre bevares – stort set –
det nuværende antal værelser, som til sammen er ca. 40.

Hovedstaden udvider
I forbindelse med den store
ud- og ombygning af Rigshospitalet er der tegnet et
helt nyt patienthotel med
75 værelser – større end det
tidligere og nu nedrevne patienthotel. I byggeperioden
er patienterne genhuset på
Hotel Cabinn, hvor de
meget små værelser giver udfordringer.
»Med nybyggeriet får vi
mulighed for at skabe et
patienthotel, som på den
ene side giver den nødvendige tryghed og nærhed til
hospitalet, men på den anden side er et åndehul uden
samme kliniske udtryk som
et sygehus,« siger Gunnar
Teis Hansen, der er direktør
for servicecentret på Rigshospitalet.

N Mens Rigshospitalets nye
patienthotel bygges, bliver
patienterne indlogeret på
Hotel Cabinn på Frederiksberg.

Aalborg
Universitetshospital

Antallet af patienthoteller bliver færre i fremtiden:

Region Nordjylland:
Der er ikke planlagt et patienthotel til det nye Aalborg Universitetshospital. De nuværende 27 pladser på universitetshospitalet udfases.
Region Midtjylland:
Antallet af pladser på patienthotel reduceres fra 127 til 80 i
forbindelse med byggeri af Det nye Universitetshospital i Aarhus.
Det nye supersygehus i Gødstrup får et patienthotel med 20 pladser.
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Region Hovedstaden
Rigshospitalet har midlertidigt 40 værelser til patienter på hotel, men bygger
et nyt hotel med 75 pladser. Det nye supersygehus i Hillerød får 32 pladser på
patienthotel – dobbelt så mange som hospitalet i Hillerød har i dag.
Køge
Region Syddanmark
Det nuværende Odense Universitetshospital har 52 pladser på patienthotel. Der er ikke planlagt et patienthotel på det nye universitetshospital.
Region Sjælland
Der er ikke patienthoteller på nogle af sygehusene, og der er heller
ikke planlagt et patienthotel i forbindelse med supersygehuset i Køge.
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Med sine 196 cm kan den 61årige Bo Sigvardson knap
nok bevæge sig rundt på det
lille badeværelse på Hotel
Cabinn, hvor han har boet
de seneste fem uger sammen
med sin samlever, Birgitta
Nordborg.
»Jeg er normalt meget tolerant og er vant til lidt af hvert
– men det her er helt uacceptabelt,« siger han og kigger
rundt i værelset, som mest af
alt minder om en togkupé.
Bo Sigvardson har fået stillet diagnosen strubekræft og
er en af de 40 patienter, som
er blevet indlogeret på Hotel
Cabinn, mens et nyt patienthotel på Rigshospitalet bliver
bygget.

