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14. august 2014 
 

 

Nedlæggelse af socialrådgiverfunktionen på Cystisk Fibrose Center Skejby 
(Børneafdeling A) vil få fatale konsekvenser for børnefamilier ramt af Cystisk 
Fibrose og dermed også for behandlingen af barnet 
 

Cystisk Fibrose Foreningen er blevet opmærksomme på, at AUH har indstillet til Regionsrådet, at socialrådgiverne 
på AUH i Skejby skal afskediges. Det vil betyde, at det ikke længere er muligt at få socialrådgiverbistand gennem 

Cystisk Fibrose Center Skejby. 

 
Vi er som forening fuldstændig uforstående over for en sådan indstilling. Manglende adgang til socialrådgiver-

bistand på vores behandlingscenter kan få fatale konsekvenser for det enkelte barn. Det vil vi redegøre for i denne 

henvendelse:  

Hvad er Cystisk Fibrose? 
 

Cystisk fibrose er en kronisk livstruende multiorgansygdom, der udvikler invaliderende komplikationer gennem hele 
livet. Sygdommens komplikationer og omfattende behandlingsbehov er stærkt belastende for både patienterne og de 

sygdomsramte familier. Sygdommen er kendetegnet ved meget store forskelle i individuelle sygdomskomplikationer 

med store udsving i sygdomsudviklingen og behandlingsomfanget, der kan variere meget indenfor ganske få 
måneder.  

At leve med Cystisk Fibrose 
 
Familier der får et barn med diagnosen cystisk fibrose oplever, at deres verden bryder sammen. De kæmper med 

frustration, magtesløshed, depressive tanker og angst for at miste deres syge barn. Deres overskud er meget lille, og 

de har brug for massiv støtte til at få styr på behandlingen og den hjælp, de i øvrigt har brug for, for at få hverdagen 
til at fungere med et barn med en livstruende og meget behandlingskrævende sygdom. Der er brug for en 

tværsektoriel indsats, hvor både sundhedsvæsenet og det sociale system bakker op om den enkelte familie. 

 

Derfor er det afgørende vigtigt, at der i behandlingsmiljøet er socialrådgiverbistand til rådighed. Cystisk Fibrose er 
en sjælden sygdom, og erfaringen er, at de kommunale sagsbehandler ikke nødvendigvis besidder viden og erfaring 

om hvad der skal til for at ruste familien til at håndtere sygdommen. Bevilling af social støtte og ydelser er ikke er 

bundet op på diagnosen, men på patientens og familiens funktionsmæssige forhold. Derfor er det guld værd for både 
den enkelte familie og den enkelte kommunale sagsbehandler, at der er socialrådgiverbistand til rådighed, der har 

både erfaring og viden herom.   

 
Socialrådgiveren hjælper familierne til at få et hurtigt og klart overblik over, hvilke økonomiske støttemuligheder 

samfundet tilbyder i deres situation. Det drejer sig eksempelvis om støtte til medicinudgifter, merudgifter til kost, 

transport, aflastning i hjemmet, dækning af merudgifter efter Serviceloven§41, kompensation for tabt 

arbejdsfortjeneste efter Serviceloven§42 og friplads i daginstitution. Og socialrådgiveren faciliterer kontakten til det 
kommunale niveau, hvor selve bevillingen finder sted 
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Bedste overlevelse og helbred for patienterne opnås bedst med centraliseret 
behandling med højt specialiserede tværfaglige ressourcer 
 
Behandlingen af cystisk fibrose i Danmark tilbydes kun på Aarhus Universitetshospital Skejby samt Rigshospitalet. 

Danmark er førende i behandling af denne sygdom, idet den centraliserede behandling med højtspecialiserede 

tværfaglige ressourcer sikrer den bedste overlevelse og helbred for patienterne og de bedste forhold for de 
sygdomsramte familier.  

 

Denne indsats undermineres, hvis socialrådgiveren som hjørnesten i Cystisk Fibrose Centrets akutte og løbende 

indsats overfor den familier med et barn med cystisk fibrose, fjernes.  
 

Hvis familierne mister den støtte og specialiserede rådgivning vil det betyde unødvendig stress og belastning, i 

perioder, hvor de i forvejen er i krise og kæmper med angst og frustrationer. Familierne risikerer at de ikke kan få 
den nødvendige økonomiske hjælp i tide og vil derfor få unødvendige økonomiske udgifter som presser og stresser 

familien til at gå på arbejde for at sikre forsørgelsesgrundlaget. Det vil kunne få alvorlige konsekvenser for deres 

overskud til at give barnet den optimale behandling som er afgørende for barnets helbred og overlevelse.  

Cystisk Fibrose Center Skejby vil ikke længere leve op til de europæiske 
guidelines og vil stille patienterne markant dårligere i forhold til patienterne på 
Cystisk Fibrose Centret på Rigshospitalet 
 
En afskaffelse af socialrådgiverfunktionen på Børneafdeling A betyder, at Cystisk Fibrose Center Skejby ikke 

længere vil leve op til de europæiske guidelines for behandling af sygdommen (European Cystic Fibrosis Standards 

of Care), hvor anbefalingerne går på én fuldtids socialrådgiver til 150 patienter.   
Og patienterne på Cystisk Fibrose Center Skejby vil være markant dårligere stillet i forhold til patienterne på Cystisk 

Fibrose Center Rigshospitalet, der tilbyder socialrådgivning med udgangspunkt i de europæiske standarder.  

 

Cystisk Fibrose Foreningen indstiller indtrængende, at der fortsat vil være socialrådgiverbistand til rådighed på 
Cystisk Fibrose Centret. Vi står gerne til rådighed for at uddybe vore synspunkter.  

 

 
Med venlig hilsen 

Cystisk Fibrose Foreningen 

 

 
 

Sune Schackenfeldt  Helle Ousted 
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