
Kære Ulla Astman 
 
Tusind tak for hurtig tilbagemelding med et grundigt svar og præcisering. 
 
Vi anerkender, at I med aftalen følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om samling af den regionale 
funktion og at regionen hermed forsøger at skabe forbedringer og en styrkelse af regionsfunktionen i 
Brønderslev, samtidig med at I vil bevare hovedfunktionerne i Frederikshavn og Thisted. Ligeledes har vi 
fuld forståelse for et nordjysk ønske om at bevare nærhed, så patienterne har lokale sundhedstilbud og et 
ønske om at sikre bæredygtige sygehusenheder. 
 
I Hjernesagen er vi dog fortsat bekymrede for, at det med den valgte løsning kan være vanskeligt at sikre et 
tilstrækkeligt højt fagligt niveau og den personalemæssige kontinuitet i alle faggrupper, særligt på 
hovedfunktionerne i Frederikshavn og Thisted. Fra vores lokalforeninger har vi  bl.a. hørt, at de har oplevet, 
at det kan være et problem at sikre tilstrækkelig kvalificeret rehabilitering på hovedfunktionsniveauet. 
Borgere, vi har været i kontakt med, har f.eks. oplevet fagpersoner uden fast tilknytning og manglende 
kontinuitet. Fra de faglige miljøer har vi ligeledes hørt om bekymringer i forhold til det faglige niveau og 
problemer med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. 
 
Det er fortsat et ønske fra Hjernesagen at samle den neurofaglige viden ét sted, og vores forslag har været i 
Aalborg, for at tiltrække og fastholde højt kvalificeret arbejdskraft, sikre kontinuitet i patientkontakten, 
herunder en bedre patient- og pårørendeinddragelse, mindre transport af patienter til undersøgelser, 
bedre forskningsbetingelser m.m. Hvis regionen ikke vælger denne løsning, er det vores opfattelse, at der 
fortsat ligger et stort arbejde forude, med at sikre et tilstrækkeligt højt niveau af neurorehabilitering for alle 
borgere i regionen. 
 
Vi takker endnu en gang for en hurtig tilbagemelding. 
 
Med venlig hilsen 
 
Maja Klamer Løhr 
Rådgiver 
 

 
 
 
HJERNESAGEN – The Danish Stroke Association 
Blekinge Boulevard 2 | 2630 Taastrup 

Tlf.: 36 75 30 88 | www.hjernesagen.dk 

Direkte kontakt: 21 82 30 03 | mkl@hjernesagen.dk  

 
OM HJERNESAGEN 
Vi støtter apopleksiramte og deres pårørende – støt os via MobilePay 85727 

www.facebook.com/Hjernesagen1/ | www.linkedin.com/company/hjernesagen/ 

 

Vi tager ansvaret for dine oplysninger alvorligt!  
Hjernesagens privatlivspolitik: www.hjernesagen.dk/privatlivspolitik 
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