
 

 

 

 

                               

Plan for neurologi og neurorehabiliteringsområdet      
 
Epilepsiforeningen er gennem dagspressen blevet opmærksom på Region Midtjyllands 
planer for neurologien og neurorehabiliteringsområdet. 
 
Vi vil i den sammenhæng komme med følgende bemærkninger til den afsluttende politiske 
behandling af sagen: 
 
Manglende høring/inddragelse af brugerorganisationer 
Os bekendt er der alene foretaget en høring blandt fagpersonale og regionens kommuner 
om den foreliggende plan.  
 
Det finder vi meget beklageligt, set i lyset af at bruger- og pårørendeinddragelse i sund-
hedsvæsenet er et centralt element i den nye kvalitetsmodel på sundhedsområdet.  
 
I særlig grad her med den foreliggende plan, der kan få omfattende og ukendte behand-
lingsmæssige konsekvenser for patienter med epilepsi og deres pårørende i Region Midt-
jylland.  
 
Ressourceovervejelser 
Der lægges der op til en større omlægning af behandlingsindsatserne i regionen på epilep-
siområdet.  
 
Det afspejles især via færre henvisninger til Epilepsihospitalet Filadelfia, det er i materialet 
benævnt som hjemtagning, og en samtidig omstrukturering af fordelingen af patienter på 
regionens egne hospitaler; både for hovedfunktionsopgaver og højt specialiseret behand-
ling.  
 
Vi læser samtidig materialet på den måde, at der skal bruges penge til anlægsudgifter af to 
nye EEG stuer på Universitetshospitalet i Aarhus. 
 

Region Midtjylland  

Regionsrådet 

 Odense, den 25. november 2019 



 

Men vi savner helt grundlæggende et overblik over, hvordan driftsressourcer skal tilføres 
epilepsiområdet, da vi allerede i dag kan konstatere, at regionen har meget lange vente-
lister på netop epilepsiområdet. 
 
Vi må forstå det derhen, at regionen ser en overflytning af hovedfunktionsopgaver til andre 
hospitaler samt kortere indlæggelser som løsning på den problemstilling. 
 
Alle neurologiske afdelinger samt børne- og ungeafdelingerne forudsættes at bidrage til 
hjemtrækningen ved at overtage opgaver. 
 
Det er uklart, hvordan man er kommet frem til det resultat, og hvordan det sikres, at kva-
liteten af de her behandlingstilbud bliver tilstrækkelig, og – især – hvordan rammer og det 
fornødne, kvalificerede personale er tilstede for at løfte disse opgaver. 

 

Venlig hilsen 

      

Lone Nørager Kristensen      

Landsformand  

 

 


