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Spørgsmål:
Med budget 2012 bliver socialsygepleje implementeret på de fire akuthospitaler. Jeg vil gerne vide,
hvorledes man vurderer behovet for at udbrede ordningen til også at gælde fx Glostrup Hospital og
Rigshospitalet.
Ud fra hvilke parametre er akuthospitalerne valgt? Er der et anslået behov på disse? Hvorledes
skønnes behovet at være på fx Glostrup Hospital og Rigshospitalet? Hvad vil det koste at udbrede
ordningen til de to nævnte hospitaler?
Svar:
Ud fra hvilke parametre er akuthospitalerne valgt? Er der et anslået behov på disse?
Det er valgt at implementere socialsygepleje på de fire akuthospitaler, da disse hospitaler gennem
akutmodtagelserne døgnet rundt betjener hvert sit planlægningsområde med specialiseret behandling ved akut henvendelse. Dermed dækker disse hospitaler et stort optageområde i forhold til akut
indlæggelse, som er langt den hyppigste indlæggelsesform for patienter, der har behov for socialsygepleje. De fire hospitaler er således valgt dels ud fra en faglig vurdering og dels ud fra et geografisk hensyn.
Hvorledes skønnes behovet at være på fx Glostrup Hospital og Rigshospitalet?
I Glostrup Hospitals optageområde er der en relativt høj andel af udsatte borgere med misbrugsproblemer, som kunne have nytte af kontakt til en socialsygeplejerske i forbindelse med indlæggelse.
Rigshospitalet har som højtspecialiseret hospital en del stofmisbrugere indlagt, som har brug for den
ekspertise, som kun kan leveres her, fx karkirurgiske indgreb eller komplicerede kæbeoperationer.
En del stofmisbrugere overflyttes derfor løbende til Rigshospitalet fra andre hospitaler. Stofmisbrugerne bliver også indlagt direkte via Rigshospitalets traumecenter efter eksempelvis overfald eller
ulykker. Ydermere har Rigshospitalet en infektionsmedicinsk klinik, hvor en del stofmisbrugere
med HIV er tilknyttet.
Hvad vil det koste at udbrede ordningen til de to nævnte hospitaler?
Det vurderes at omkostningerne ved udbredelse af ordningen til Rigshospitalet og Glostrup Hospital
vil udgøre ca. 1 mio. årligt.

