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Spørgsmål:
Kræftrehabilitering: Jeg har tidligere fået oplyst, at administrationen i efteråret 2012 vil komme
med en oversigt over ressourcer og aktiviteter i regionen inden for kræftrehabilitering.
Jeg vil gerne til brug i budgetprocessen have et anslået overblik over dette, som det ser ud nu.
Her tænkes primært på regionens egne aktiviteter, projekter og ideer inden for den specialiserede
kræftrehabilitering, såvel den fysiske som den psykosociale dimension.
Jeg vil også gerne have at vide, hvor mange penge Region Hovedstaden bruger på kræftrehabilitering i 2012, og hvor mange der tænkes afsat til området i 2013.
Svar:
Foranlediget af den regionale kræftplan og det pågående arbejde med implementering af det nationale forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft, pågår der pt. en fornyet
kortlægning af eksisterende rehabiliterings- og palliationstilbud (tilbud om lindrende behandling) i
regionen. Administrationen har aktuelt kendskab til nedenstående tilbud.
Bispebjerg Hospital
På Bispebjerg Hospital findes der et tilbud med det formål at støtte op om sorgreaktionen hos efterladte til afdøde kræftsyge patienter med henblik på forebyggelse af depression, selvmord eller komplicerede sorgforløb.
Frederiksberg Hospital
På Frederiksberg Hospital er der et udgående tilbud om kateterskift i eget hjem.
Herlev Hospital
På Herlev Hospital er der tilbud om deltagelse i brystkræft–seminar. Tilbuddet er en del af et forløbsprogram for patienter med brystkræft og har til formål at give viden/indsigt i brystkræftens forskellighed, onkologiske, fysiologiske og psykosociale aspekter, samt medvirke til dannelsen af netværksgrupper.

Ligeledes findes der et tværfagligt tilbud til nydiagnostiserede knoglemarvskræftpatienter og deres
pårørende og et tilbud, som er rettet mod at give leukæmipatienter viden og redskaber til at tackle
livet med en kræftdiagnose.
Endelig har hospitalet et tværfagligt rehabiliteringstilbud til nydiagnosticerede lymfekræftpatienter
og deres pårørende.
Rigshospitalet
På Rigshospitalet er der tilbud, hvor der gives information om senfølger, hverdagsliv, støttemuligheder i forhold til livsstil og sociale rettigheder for patienter, der er færdigbehandlet for hoved/halskræft, og deres pårørende.
Der er ligeledes tilbud om deltagelse i møder for pårørende til kræftpatienter, hvor de får oplysning
om håndtering af livet som pårørende til en kræftpatient samt om støttemuligheder.
Nordsjællands Hospital
Afdelingen for neurorehabilitering på Frederikssund Hospital indgik i 2008 en aftale med Finsencenteret på Rigshospitalet om onkologisk rehabilitering under sygehusindlæggelse. Patienterne
kommer hovedsageligt fra Hæmatologisk Afdeling på Rigshospitalet, men der har også været patienter fra Hæmatologisk Afdeling på Herlev Hospital, fra Region Sjælland samt et mindre antal onkologiske patienter.
Afdelingen modtager således onkologiske og især hæmatologiske patienter til specialiseret, intensiv, tværfaglig rehabilitering og har dedikeret fire sengepladser til dette. Kriterierne for indlæggelse
er et betydeligt behov for rehabilitering og genoptræning samt en rimelig sygdomsprognose.
Økonomi
Det er ikke umiddelbart muligt at give et estimat over, hvad der bruges og hvad der forventes brugt
på kræftrehabilitering i regionen i 2013, da dette ikke er særskilte poster på de enkelte hospitalers
og afdelingers budgetter.

Side 2

