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Notat vedrørende omlægning/omflytning af kapacitet indenfor 
neurorehabilitering 
 
Med Akutplanens vedtagelse blev det besluttet, at det lægges til 

grund for den kommende hospitalsplanlægning, at der fortsat skal 

være neurorehabilitering i Skive. Med den politiske drøftelse af 

budget 2009 blev det samtidig besluttet, at der fortsat skal være 

neurorehabilitering i Lemvig.  

 

Indenfor rammerne heraf – og som et yderligere strukturtiltag - 

foreslås det at samle og optimere indsatsen indenfor 

neurorehabilitering i Region Midtjylland.  

 

Det foreslås konkret at lukke neurorehabiliteringsfunktionen på 

Regionshospitalet Brædstrup, fokusere indsatsen i Hammel på svært 

skadede patienter samt optimere og øge kapaciteten i Skive.  

 
RH Brædstrup: 

Der er i dag 6 senge til neurorehabilitering af traumepatienter på RH 

Brædstrup.  

 

Rokaden indebærer lukning af 6 senge i RH Brædstrup. 

  

RH Silkeborg: 

Der lukkes 10 apopleksisenge, hvoraf 3 flyttes til Regionshospitalet 

Viborg og 7 til Skive. 
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Side 2

RH Hammel Neurocenter: 

RH Hammel Neurocenter varetager neurorehabilitering af moderat og svært skadede patienter. 

Da Hammel Neurocenter har højt specialiseret funktion for de svært skadede patienter 

modtages patienter fra hele det vestdanske område.  

 

Det foreslås, at 20 senge til varetagelse af moderat skadede patienter konverteres til 6 

intensive senge med henblik på varetagelse af svært skadede patienter. Sengene til de svært 

skadede patienter forventes at generere udenregionsindtægter. Samlet giver det en 

nettobesparelse på 6 mio. kr., som indgår i RH Silkeborgs spareforslag.  

 

RH Skive: 

Der er i dag 36 senge på neurorehabiliteringsafsnittet på RH Skive samt to 

udslusningslejligheder.  

 

Der foreslås, at der etableres yderligere 20 senge Skive. Samtidig foreslås kapaciteten på RH 

Skive optimeret. 

 

Tidsplan 

Der skal udarbejdes en detailplan for tidsfølgen i omflytningerne. Det bemærkes, at 

omflytningerne indenfor neurorehabilitering skal ses i sammenhæng med omflytninger af 

medicinsk kapacitet. 

 

Beregning i senge vedr. strukturændringer/besparelser indenfor neurorehabilitering 
Skive, Viborg, Brædstrup og Silkeborg  
 

Reduktion
Skive Viborg Silkeborg Hammel Brædstrup i senge

Moderate Hammel -20
Intensiv Hammel 6
Traume Brædstrup -6
Apopleksi 3 -10

I alt 20 3 -10 -14 -6 -7  
 
Nedenstående tager udgangspunkt i en gennemsnitsbetragtning på 1 mio. kr. pr. seng.  

 
 
 
 
 



 

Side 3

Beregning i mio. kr. vedr. strukturændringer/besparelser indenfor 
neurorehabilitering Skive, Viborg, Brædstrup og Silkeborg  
 

Skive Viborg Silkeborg Hammel Brædstrup "Fælles"

Moderate Hammel
Intensiv Hammel
Traume Brædstrup -6
Apopleksi 3 -10

I alt 20 3 -10 0 -6 7  
 


