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Kære Anders Kühnau  
 
Gigtforeningen har gennem længere tid fået rigtig mange henvendelser fra gigtpatienter i Region Midtyl-
land, der på egen krop har mærket konsekvenserne af de store praktiske og økonomiske konsekvenser, 
som flytningen til Aarhus Universitets Sygehus i Skejby har haft for patienterne. Aflysning af operationer, 
behandling på andre hospitalet, færre ambulante kontroller, parkeringsproblemer mv. Derfor var det me-
get glædeligt, at Aarhus Universitetssygehus blev særlig tilgodeset i økonomiaftalen mellem Danske Regio-
ner og regeringen. Stort tillykke med det. 
 
Glæden blev imidlertid kort. Gennem pressen har vi nu erfaret, at de i forvejen hårdt pressede gigt- og ryg-
patienter i Region Midtjylland, skal udsættes for yderligere besparelser og forringelser af deres behandling 
på hospitalet i Silkeborg. Sparekravene på gigt- og rygområdet er på 5,7 % og dermed så massive, at det 
uden tvivl vil betyde voldsomme forringelser for patienterne. Desuden vil de foreslåede besparelser betyde, 
at Regionens visionære satsning på, at hospitalet i Silkeborg skal være et udviklingshospital, nu vil falde i 
grus når det gælder gigt- og rygsygdomme. 
 
Diagnostisk Center i Silkeborg, herunder Rygcenteret og forskningsenheden for kroniske rygsygdomme, har 
gennem mange år opbygget en særlig ekspertise og været det ”flagskib”, som Gigtforeningen ved adskillige 
gange lejligheder har fremhævet over for politikere og eksperter i forhold til udvikling af en patientvenlig og 
helhedsorienteret tilgang til gigt- og rygpatienter. Her har man længe før PRO-begrebet blev indført i det 
danske sundhedsvæsen, taget udgangspunkt i patientens behov og satset på at organisere og skabe samar-
bejde på tværs af specialer og i samarbejde med almen praksis og kommunerne.  
 
Resultaterne er talrige og omfatter eksempelvis: 
 

 Et diagnostisk center, der udreder selv de mest komplekse patienter samme dag, så behandlingen 
kan sættes i gang straks og patienterne undgår at skulle blive sendt rundt mellem flere specialer. 

 Hurtig udredning og udarbejdelse af en behandlingsplan i dialog med den praktiserende læge, så 
gigtpatienten trygt kan fortsætte behandlingen hos egen læge. 

 Et tværfagligt rygcenter med en forskningsenhed, der samarbejde med både almen praksis og kom-
munerne har særligt fokus på udvikling af indsatser til sygemeldte rygpatienter. 

 Udvikling af ultrakorte patientforløb ved indsættelse af nye led i fx hofte, knæ, skulder, så patien-
terne føler sig trygge, velinformede og undgår indlæggelse og sygemeldinger i mange dage. 

 
Såvel den forrige som nuværende regering har stort fokus på, hvordan vi skaber mere sammenhæng i pati-
entforløbene på sygehusene og på tværs af sygehus, almen praksis og kommunerne. Derfor er vi dybt for-
undrede over, at et sygehus, som netop anviser løsninger på disse udfordringer i det moderne sundheds-
væsen, nu skal ”afvikles”.  
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Muskel- og skeletsygdom har store omkostninger for den enkelte såvel som samfundet som helhed. Det er 
den sygdomsgruppe, der forårsager flest tabte gode leveår. Skader og sygdomme i muskler og led er såle-
des skyld i 25 % af alle langtidssygemeldinger – og sygdomme i bevægeapparatet er årsag til ca. hver 7. før-
tidspension. De samfundsmæssige omkostninger er op til 18 mia.kr. årligt og heraf er halvdelen behand-
lingsomkostninger. 
 
Derfor vil vi opfordre Regionsrådet til at udvise samfundssind og undgå kortsigtet ”kassetænkning” ved at 
pålægge netop gigt-og rygområdet de voldsomme besparelser, der er sat i udsigt. Det vil være til stor skade 
for både samfundsøkonomien som de mange patienter, der dagligt kæmper for at klare dagligdagen på 
trods af smerter og forringet mobilitet.  
 
Gigtforeningen vil derfor på det kraftigste opfordre Regionsrådet til at sikre, at de massive sparekrav ikke 
går ud over gigt- og rygområdet på hospitalet i Silkeborg.  
 
 
Med venlig hilsen 

 
Mette Bryde Lind 
Direktør 
Tlf. 39 77 80 36 
MBL@gigtforeningen.dk 

 
 

 
 
 
 
 
Kopi sendt til: Medlemmer af Regionsrådet, Region Midtjylland 
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