
Godmorgon!  
 
I dag håller Regionfullmäktige möte i Arena Varberg och vi i Neuro Hallands styrelse (Frans, Emil, 
Carina) kommer att vara på plats från kl. 9.  
 
Vi har med oss Magasin att dela ut, Beach flaggor och västar för att synliggöra att vi kommer från 
Neuro Halland.  
 
Bifogat hittar ni den frågeställning (interpellation) som Johan Lindahl (S) har skrivit ihop sedan vår 
politikerdiskussion i biblioteket i oktober. Bifogat hittar ni även svaret som Driftnämnden 
Närsjukvårds ordförande Axel Storckenfeldt har skrivit. 
 
Mina kommentarer:  
• Driftsnämnden inser inte att själva kriterierna för att få tillgång till vården är det som är problemet.  
 
• Enligt Marie Sjödén, verksamhetschef Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus, är kriterierna för 
neurologiskt skadad person att den ska kunna återgå till arbete eller bli föreningsaktiv.  
 
• Att kunna klara sig i sitt hem är alltså ingen rättighet för att kunna få neurologisk rehab. Region 
Hallands bedömning är även att man som neurologiskt skadad endast kan förbättras inom två år 
efter en skada. Att forskningen de senaste åren bevisar att hjärnan ständigt utvecklas eftersom 
synapserna i hjärnan ständigt kopplas om beroende på tankar eller yttre stimuli tas det inte hänsyn 
till inom Region Halland.  
 
• Sammanhållen rehab erbjuds inte utan bara enskilda besök på neurorehab, lokal vårdcentral eller i 
hemmet  
 
• Hjärntrötthet är ingen faktor som tas hänsyn till inom neurorehab i Halland trots att det är 
gemensamt för de flesta med neurologisk diagnos  
 
• Sammanhållen rehabilitering är oftast den ENDA medicinska behandling som en neurologiskt 
skadad person är i behov av för att möjliggöra en förbättring eller att inte försämras ytterligare.  
 
Jag är tacksam att Johan har lyft upp frågan till diskussion och i går blev jag uppringd att Stina 
Isaksson (SD) som ville ha mina kommentarer på driftsnämndens svar för att hon i dag ska kunna gå 
upp i talarstolen och kunna ifrågasätta.  
 
Vi ses på Varbergs arena från kl. 9.  
 
Med vänliga hälsningar  
Carina Holgersson  
Ordförande Neuro Halland 


