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Til Epilepsiforeningen 

v. landsformand Lone Nørager Kristensen  

 

 

Kære Lone Nørager Kristensen 

 

Tak for henvendelsen fra Epilepsiforeningen, hvori I bl.a. kritiserer, at 

udspillet til en plan for neurologien og neurorehabiliteringsområdet 

ikke har været i høring ved bruger- og pårørendeorganisationer og 

udtrykker usikkerhed om, hvordan det kommer til at påvirke patien-

ter og pårørende på epilepsiområdet. 

 

Jeg kan godt forstå, at I som forening gerne ville have været inddra-

get eller hørt. Vi har imidlertid i denne sag handlet på linje med, 

hvordan vi i øvrigt gør, når vi som region reagerer på voksende ud-

gifter til behandling af borgere på hospitaler uden for regionen inden 

for et givet sygdomsområde. Forslaget ændrer ikke ved, at mange 

patienter fortsat har brug for at blive udredt og behandlet på Epilep-

sihospitalet Filadelfia. 

 

I udtrykker i henvendelsen bekymring for, hvilke konsekvenser pla-

nerne på epilepsiområdet kan få for patienter med epilepsi og deres 

pårørende i lyset af, at I allerede i dag oplever, at der er ventetid. 

Der er ingen tvivl om, at området allerede er presset, og det er bl.a. 

også derfor, vi ønsker at sætte fokus på, hvordan vi kan gøre det 

bedre for patienter, pårørende og de fagfolk, der brænder for at sik-

re, at patienterne får den bedst mulige behandling.  

 

Forslaget betyder, at epilepsiområdet i Region Midtjylland tildeles 

ressourcer. Forslaget betyder også, at der har været en indledende 

dialog med Epilepsihospitalet om, hvordan samarbejdet om patien-

terne kan styrkes og øges på måder, der både har udsigt til at løfte 

området og reducere de samlede udgifter. Vi ser frem til at fortsætte 

dialogen med Epilepsihospitalet om, hvordan tilbuddene til patienter-

ne kan udvikles uden at dette resulterer i stigende udgifter til regio-

nerne. 

 

Derudover har fokus på epilepsiområdet bevirket, at de neurologiske 

afdelinger i Region Midtjylland har indledt et tværgående arbejde på 

området. Formålet med arbejdet er bl.a. at sikre lighed i sundhed i 

form af mere ensartede tilbud til patienter med epilepsi. Det er pla-
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nen at børne- og ungeområdet samt praksisområdet siden inddrages i dette arbejde med hen-

blik på at samarbejdet mellem områderne også styrkes. 

 

Jeg kan godt forstå, at I som forening er opmærksom på, hvad planen for neurologien og neu-

rorehabiliteringsområdet kan betyde for jeres medlemmer. Jeg håber også, at mit svar kan be-

trygge jer i, at det også er godt, at der er blevet sat fokus på epilepsiområdet i Region Midtjyl-

land. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Anders Kühnau  

Regionsrådsformand   


