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Spørgsmål:
Der ønskes en redegørelse for økonomi og aktivitet vedr. Montebello
Svar:
Region Hovedstaden ejer og driver genoptræningsinstitutionen Montebello, der ligger i Spanien.
Montebello har 99 sengepladser fordelt på hovedsageligt dobbeltværelser. Et ophold varer 21 dage.
Hver uge flyves en gruppe af patienter til Malaga for at starte et genoptræningsophold, samtidig
med at en anden gruppe flyves retur til Danmark efter endt ophold. Der roteres således i gennemsnit
1/3 patienter én gang om ugen.
Økonomi
Driftsudgiften til Montebello er årligt omkring 36 mio. kr. Den kommunale medfinansiering er ca.
23 mio. kr. årligt med 2012 takster.
Omkring halvdelen af driftsomkostningerne finansieres af Region Hovedstaden, mens resten finansieres gennem salg af ophold til andre regioner. For disse regioner er prisen for et ophold 27.500 kr.,
hvilket ikke inkluderer flyrejsen, idet andre regioner - i modsætning til Region Hovedstaden - ikke
betaler denne.
Administrationen der fra 12. april 2012 er flyttet fra Frederikssund Hospital til Hillerød Hospital har
et budget på 1,8 mio. kr., som er indeholdt i ovenstående budget.
Der er i 2012 foretaget en bygningsmæssig gennemgang af Montebello. Der er i forslag til Budget
2013 afsat 9 mio. kr. i 2014 og 9 mio. kr. i 2015 til renovering af bygninger og installationer.
Patientgruppe
Tilbuddet om genoptræning på Montebello henvender sig til patienter, der som følge af operation
eller kroniske sygdomme har et genoptræningsbehov. Hovedparten af patienterne har ortopædkirurgiske, neurologiske eller gigtsygdomme. Derudover genoptrænes patienter efter langvarig sygdom,
og i sommerperioden patienter med kroniske hudlidelser

Der er 5 forskellige genoptræningshold:






Knæholdet (patienter der har fået kunstigt knæ)
Hofteholdet (patienter der har fået kunstig hofte)
Rygholdet
Gigt- og specialholdet
Neurologiholdet

Visitation
Patienter kan henvises til Montebello af hospitalsafdelinger, praktiserende læger og speciallæger.
Henvisningerne vurderes af et visitationsteam omfattende en speciallæge, en sygeplejerske og en terapeut. Der modtages ca. 70-80 henvisninger ugentligt, og patienter med nyligt overståede akutte
behandlingsforløb prioriteres. Visitationen er tilknyttet den på Hillerød Hospital beliggende administration, der forestår de praktiske arbejdsgange omkring henvisning, visitation, planlægning af rejser
m.m.
Patientgruppe:
Siden 2007 og indtil april 2012 er der foretaget en opgørelse af patientforløb der har været visiteret
til Montebello.
Der har i perioden været 8.660 patientforløb med ca. 1.650 forløb årligt. Det er overvejende patienter med rygsygdomme som udgør 67,4 %.
De 8.660 patientforløb dækker over 7.166 individuelle patienter. Der er 1.098 patienter der har fået i
gennemsnit 2,3 ophold i perioden fra 2007 til april 2012.
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