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Udtalelse fra Hjernesagens repræsentantskabsmøde 2021 

Hjernesagen fremlægger national handleplan for apopleksi/stroke  

 

Hjernesagens øverste ledelse, repræsentantskabet, har den 11. september 2021 vedtaget 

følgende udtalelse:  

Hjernesagen har i samarbejde med de faglige selskaber og andre centrale aktører brugt det 

sidste år på at udvikle en national strokehandleplan. Arbejdet er koordineret med fagperso-

ner og patientforeninger i resten af Europa, hvor et tilsvarende arbejde med at udarbejde 

handleplaner for stroke aktuelt er i gang. 

Antallet af mennesker, der rammes af stroke, er stigende i hele Europa, og både de menne-

skelige og samfundsmæssige omkostninger er omfattende. Samtidig er der i de senere år 

udviklet effektiv medicinsk behandling, som kan nedbringe de negative følgevirkninger af 

stroke. Der eksisterer stadig mere viden om, hvordan mennesker med stroke får den bedste 

rehabilitering, og hvordan pleje, støtte, rådgivning og andre sociale indsatser kan afhjælpe 

negative følgevirkninger ved stroke. De faglige selskaber og patientorganisationer i hele Eu-

ropa mener ikke, at alle disse muligheder udnyttes godt nok. I Danmark må vi desværre 

fortsat konstatere, at stroke ikke forebygges systematisk, at borgerne i alt for mange tilfælde 

kommer for sent på sygehuset, og derfor ikke kan modtage blodpropsopløsende medicin, 

og at der er alt for store forskelle på den rehabilitering og andre indsatser mennesker med 

stroke tilbydes på tværs af landsdelene.  

Derfor mener Hjernesagen, at det nu er på høje tid, at vi i Danmark beslutter os for en fæl-

les og målrettet indsats mod stroke og vedtager en national handleplan, i lighed med de 

handleplaner, der er udarbejdet for eksempelvis kræft og demens.  

Det overordnede mål for planen er, at vi nedbringer antallet af stroke med 10 procent inden 

2030, og at flere, der rammes af stroke, overlever til et godt liv. Planen bør indeholde del-

mål for både forebyggelse, behandling og rehabilitering.  

Hjernesagen foreslår derfor, at regeringen udarbejder en national strokehandleplan, som 

indeholder konkrete mål for de kommende ti år og følges op af statslige bevillinger, der sik-

rer, at planen kan gennemføres.  
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Kopi af denne udtalelse er sendt til: 

 Sundhedsministeren 

 Socialministeren 

 Folketingets Sundhedsudvalg 

 Folketingets Social- og ældreudvalg 

 Formanden for Danske Regioner 

 Sundhedsudvalgsformanden i Danske Regioner 

 Psykiatri- og socialudvalget i Danske Regioner 

 Direktøren i Danske Regioner 

 Formand for Kommunernes Landsforening (KL) 

 Formanden for KL’s politiske udvalg 

 Sundhedsdirektøren i KL 

 Alle landets Regionsformænd 

 Alle landets borgmestre  

 Alle formænd for kommunale socialudvalg og sundhedsudvalg 

 

 

Fakta boks: ’ 

Hvert år rammes 12.000 mennesker af stroke, altså blodprop eller blødning i hjernen. Et 

stroke kan påvirke alle menneskelige funktioner og medfører ofte eksempelvis lammelser, 

nedsat eller ophævet evne til at kommunikere, nedsatte mentale funktioner og ændret ad-

færd. Tilstande, som hos ca. halvdelen af patienterne, medfører behov for kortere- eller 

længerevarende genoptræning og sociale indsatser.  

Godt 10 % af alle ramte har behov for permanent ophold på plejehjem. Stroke er den fø-

rende årsag til handicap hos voksne. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at 110.000 men-

nesker lever med en strokediagnose, og flere hundredtusinder er påvirkede af sygdommen 

og dens følger som pårørende til en ramt. Såvel de samfundsmæssige som menneskelige 

omkostninger er omfattende: Beregninger viser, at udgifterne til sundhedsydelser i forbin-

delse med stroke er over 2 milliarder kroner om året.  

 


