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Til Hjernesagen 

Svar på henvendelse fra Hjernesagen 17.11 2020 

Tak for jeres henvendelse vedrørende den politiske aftale om de fremtidige bygningsmæssige rammer for 

neurorehabilitering i Region Nordjylland. Det er selvfølgelig med ærgrelse, at jeg læser jeres beklagelse og 

skuffelse over den politiske aftale, som er indgået den 2. november 2020. Jeg vil dog bemærke, at aftalen 

først behandles i Regionsrådet den 24. november 2020, inden den er endeligt vedtaget.   

I forbindelse med høringen har Sundhedsstyrelsen indgivet deres rådgivning i henhold til de bygningsmæs-

sige rammer for neurorehabilitering i Region Nordjylland. Her anbefaler Sundhedsstyrelsen, at en fremtidig 

organisering af neurorehabiliteringen understøtter et patientvolumen, som er tilstrækkelig stort til at sikre faglig 

udvikling og specialisering samt rationel drift med understøttelse af døgndækning med speciallæger og ad-

gang til akutte diagnostiske undersøgelser. Sundhedsstyrelsen har desuden forståelse for, at der lokalt kan 

være overvejelser og hensyn i forhold til at sikre nærhed til sundhedstilbud for patienterne og bæredygtige 

sygehusenheder. Det er Region Nordjyllands vurdering, at regionen med beslutningen omkring den fremtidige 

organisering fortsat vil være i stand til at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, specialevejledning og 

forløbsprogram. 

I Sundhedsstyrelsens specialevejledning sondres der mellem, at funktionerne kan varetages som hovedfunk-

tion, regionsfunktion eller højt specialiseret niveau. I Region Nordjylland varetages neurorehabilitering på ho-

vedfunktion (Thisted og Frederikshavn) og regionsfunktion (Brønderslev), mens nordjyske borgere med behov 

for rehabilitering på højt specialiseret niveau som udgangspunkt håndteres på Hammel Neurocenter. Med 

den politiske aftale sikres det, at regionsfunktionsniveauet fortsat er samlet på samme matrikel, og at der 

derved er mulighed for at igangsætte den rehabiliterende indsats uden unødige forsinkelser. Patientvolumen 

på de enkelte matrikler er ligeledes med til at understøtte et højt fagligt niveau i rehabiliteringen. 

I Region Nordjyllands neurorehabiliterings tilbud er udgangspunktet at sikre høj faglig kvalitet. I lyset af regi-

onens geografi og det faktum, at der med neurorehabilitering er tale om forholdsvis lange forløb, er der dog 

også behov for at sikre nærhed i tilbuddene. Dette tages der med aftalen hensyn til. Ved at samle alle neuro-

rehabiliteringsforløb på én matrikel ville det således ikke længere være muligt at tage hensyn til nærheden. 
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Vi har i Region Nordjylland allerede en høj faglig kvalitet på neurorehabiliteringsområdet. Men for at styrke 

denne yderligere og sikre nordjyderne den bedste neurorehabilitering, ønsker vi med den politiske aftale at 

udvide kapaciteten på træningsområdet og øge mulighederne for rehabiliterende træning.  

Min samlede vurdering er derfor, at der med den politiske aftale er lavet en god aftale, der ligger inden for den 

økonomiske ramme, som regionen arbejder under. Organiseringen af matriklerne ligger med den politiske 

aftale nu fast, men der er også truffet beslutning om, at der også skal gennemføres en analyse af sengefor-

delingen mellem de tre matrikler. Dette vil ske indenfor rammerne af den fastlagte struktur med henblik på 

eventuelle mindre justeringer for at sikre en optimal decentral betjening.  

Jeg er på den baggrund tryg ved det tilbud som regionen fremover kan tilbyde patienter med behov for neu-

rorehabilitering.  

 

Med venlig hilsen 

Ulla Astman 

Regionsrådsformand   


