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Kære Sophie Hæstorp Andersen
Jeg skriver til dig og dine regionsrådsformandskollegaer i forlængelse af den indgåede økonomiaftale mellem regionerne og staten. Hjernesagen finder det meget positivt,
at sundhedsvæsenet har fået et løft på 1 mia. kr., og at produktivitetskravet er afskaffet. Hjernesagen har stor respekt for den dygtige indsats, der hver dag gøres på vores
hospitaler for at helbrede og redde liv.
Hver dag rammes ca. 35 borgere af en blodprop eller blødning i hjernen svarende til
ca. 12.500 om året. Disse borgere har brug for den til enhver tid bedste behandling for
at komme sig bedst muligt.
Apopleksi er som bekendt en af de store – og dyre – folkesygdomme. Apopleksi
rammer hårdt, fordi der ofte følger en række alvorlige og livslange handicap med –
tale- og sprogproblemer, halvsidig lammelse og en række kognitive følger som fx hukommelsesproblemer og manglende initiativ. Følgevirkninger der ofte betyder langvarig genoptræning og iværksættelse af en række dyre støtteforanstaltninger. Det er
også en sygdom, der er voldsomt belastende for de pårørende, der selv risikerer sygdom.
Det er derfor tiltrængt med nye behandlingsmuligheder, således at færre skal leve
med alvorlige handicap og behov for diverse støtteforanstaltninger.
På det seneste er behandlingsmulighederne for apopleksiramte blevet væsentligt forbedrede. Dels kan man nu behandle flere borgere med kateterbehandling/trombektomi, som kan suge store blodpropper ud af hjernen – jf. det internationale DAWN-studie, dels kan man give trombolysebehandling til flere borgere, fordi tidsvinduet er rykket fra 4 ½ time til 24 timer jf. den store europæiske undersøgelse
WAKE-UP.
Begge behandlingsmetoder vil betyde, at færre borgere skal leve et liv med alvorlige
følgevirkninger samtidig med, at samfundet samlet set sparer penge til genoptræning
og diverse støtteforanstaltninger til såvel den ramte som de pårørende.

Hjernesagen har med bekymring fulgt debatten op til økonomiforhandlingerne, hvor
regionerne fastslog, at de forbedrede behandlingsmetoder til apopleksiramte udgjorde
en økonomisk belastning, som der skulle kompenseres for ved et løft i bevillingen.
Regionerne har nu fået dette løft, hvilket vi i Hjernesagen er meget glade for.
Da vi i Hjernesagen gerne vil sikre os, at regionerne bruger en del af løftet på 1 mia.
kr. til at øge behandlingskapaciteten på apopleksiområdet (flere døgnbemandede
operationsstuer, flere skannere m.m.), håber jeg, at du vil bekræfte overfor os, at dette vil ske i din region.

Med venlige hilsner
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