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Høringssvar for Fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabilitering. 

 

 
Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter, Region Nordjylland, har med interesse læst rapporten 

”Beslutningsgrundlag: Fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabiliteringen”. Helt overordnet vil 

vi gerne kvittere for, at der lægges op til, at der skal tages en beslutning så nordjyderne sikres optimal 

neurorehabilitering.  

 

Rapporten kommer godt omkring de forudsætninger der er væsentlige i forhold til de forskellige scenarier 

for fremtidig rammer for neurorehabiliteringen. 

 

Vi har dog nogle opmærksomhedspunkter  

For Danske fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen er det vigtigt, at der er fokus på fagligheden og at 

der lægges vægt på de bedste forhold for patientens muligheder for at få optimalt udbytte af 

rehabiliteringen.  

Der er væsentligt at lokaler og omgivelserne er egnede til træning og de daglige aktiviteter, og at der kan 

tilbydes flest mulige hverdagssituationer i så naturlige/hjemlige omgivelser som muligt. Det er vigtigt for 

denne patientgruppe at der ikke er unødige stimuli og at der ro til hvile – her er enestuer et must. 

Derudover er er det også væsentligt, at der er mulighed for at kunne benytte nærmiljøet, så der kan trænes 

i trafiksikkerhed, indkøb mv. 

I rapporten fokuseres meget på antallet af senge, men det er vigtigt også at have fokus på, at der også skal 

være plads til alle støttefunktioner som træningsfaciliteter, kontorer og andet, og det er vigtigt at der er 

afsat økonomi til disse funktioner, da de er en essentiel del af en neurorehabiliteringsfunktion. 

Af hensyn til fagligheden bør man se på at mindske antallet af matrikler neurorehabiliteringen er fordelt på, 

man må formode at det vil kunne optimere det faglige miljø og blandt andet være gunstigt for et 

forskningsmiljø. 

Angående de økonomiske overslag til anlægsudgifter, har vi en bekymring for at især budgetterne til 

renovering og levetidsforlængelse er sat for lavt, da bygningerne i Brønderslev er meget nedslidte.  

 

 



Vi vil gerne anbefale at der bygges nyt, hvor det præcist er bygget til denne patientgruppe og de behov de 

har. Hvis de fysiske forhold er optimale for fagligheden, patienter og medarbejdere, så vil man sandsynligvis 

kunne forkorte indlæggelsestider, og derved opnå en økonomisk gevinst. 
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