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Beklagelse og skuffelse over politisk aftale om de fremtidige bygningsmæssige 
rammer for neurorehabilitering i Region Nordjylland 
 
Det er med stor beklagelse og skuffelse, at Hjernesagen læser den politiske aftale om 
de fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabilitering i Region Nordjylland 
fra 2. november 2020. 
 
Hjernesagen undrer sig over den politiske aftale, da det fremgår af aftalen, at man 
ønsker den bedste neurorehabilitering for mennesker med erhvervet hjerneskade.  
 
Med den indgåede politiske aftale er det Hjernesagens vurdering, at man langt fra 
opnår den bedst mulige neurorehabilitering for mennesker med erhvervet 
hjerneskade. Hjernesagens lokale hjernesagsforeninger og Landsforeningen skrev 
netop i vores høringssvar af 14. august 2020 følgende: 
 
Der er blandt de lokale Hjernesagsforeninger og Landsforeningen bred enighed om, 
at det vil være fordelagtigt med en bygning, der kan rumme det hele forløb under 
samme tag, så der ikke skal flyttes rundt eller køres rundt med patienter til 
undersøgelser m.m. 
 
Desuden ses det som en fordel at samle den specialiserede viden, kompetencer og 
forskning ét sted i regionen.  
 
Hjernesagen er desuden vidne om, at der blandt de faglige miljøer i Region 
Nordjylland er konsensus om, at anbefale en samlet hospitalbaseret 
neurorehabilitering på én matrikel, så det bliver muligt at yde den specialiseret 
intensive hospitalsbaseret hjerneskaderehabilitering jf. Sundhedsstyrelsens 
Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade (2020).  
 
Hjernesagen anerkender, at Region Nordjyllands geografi i et tyndt befolket område 
er en udfordring. Netop derfor mener Hjernesagens lokale Hjernesagsforeninger og 
Landsforeningen, at det er vigtigt, at neurorehabilitering kun har matrikel ét sted, da 
patientvolumen i regionen er for lille til at have flere matrikler i regionen. Ligeledes er 
der behov for, at den kommende neurorehabilitering samles i nærheden af andre 
undersøgelsesfaciliteter, så patienterne ikke skal transporteres rundt mellem 
hospitaler ved opfølgende undersøgelser, samt at der er adgang til højt specialiserede 
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medarbejdere i et tværfagligt miljø alle ugens dage. Desuden er det for Hjernesagen 
essentielt, at Region Nordjylland kan tiltrække højt kvalificerede medarbejder. 
 
Den politiske aftale reflektere på ingen måde det nordjyske behov at sikre patienterne 
hospitalsbaseret neurorehabilitering, der kan leve op til Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger. Det bliver blot mere af det samme med den mangelfulde rehabilitering, 
der sker i dag, hvor der IKKE er daglig rehabilitering i et tværfaglige miljøer med højt 
kvalificerede medarbejder alle ugens dage. 
 
Hjernesagen er dybt skuffet over den politiske aftale, der er indgået og anbefaler 
Regionsrådet at genoverveje den politiske aftale, som vil sætte Nordjylland endnu 
mere tilbage på neurorehabiliteringsområdet i forhold til resten af landet. Hjernesagen 
er bekymrede for, at den politiske beslutning vil medfører en negativ spiral for 
neurorehabiliteringen i Nordjylland, hvor det vil blive endnu vanskeligere at tiltrække 
højt kvalificerede medarbejdere, da det faglige niveau og arbejdsmiljøet ikke vil være 
tilfredsstillende for at kunne tiltrække de dygtigste medarbejdere i landet. 
 
Hjernesagen opfordrer Region Nordjylland til at indlede en dialog med både 
patientforeningerne samt de faglige miljøer, inden der træffes en beslutning, som kan 
have vitale konsekvenser for fremtidens patienter med erhvervet hjerneskade. 
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