För kännedom,
Neuro’s reaktioner angående Hus D1, Hjärnans Mottagning:
Med anledning av att flyttning till Hjärnans Mottagning inte ser ut att genomföras som tänkt
under 2020 vill vi inom länets tre Neuroföreningar uttrycka vår stor oro inför framtiden.
För våra medlemmar är det av största vikt att kunna få den bästa vårdinsats både vid
insjuknade och under de perioder då kroppen av olika orsaker behöver insatser från
professionen.
Redan i dags läge kämpar många av våra medlemmar med att få vardagen att fungera.
Oftast behövs olika regelbundna insatser av specialistvården. Många av våra medlemar lever
med kroniska funktionsnedsättningar pga sin sjukdom/skada. En hel del lever med
progressiva sjukdomar där behov av att snabba insatser krävs vid de olika
försämringstillfällerna för att kunna hålla sjukdomen stången så långt det är möjligt.
Allt fler drabbas av stroke och många drabbas i allt yngre ålder. Forskningssituationen för
flertalet svåra sjukdomar är i en intensiv och spännande period där man börjar hitta olika
sätt att bromsa sjukdomsförloppet radikalt med hjälp av olika sk bromsmediciner.
Ska vår region följa och kunna vara delaktiga i denna resa behöver man ta vara på de duktiga
neurologer och övriga läkare/personal på bästa sätt.
Ett sjukhus där pesonalen blir så åsidosatt som det i nuläget ser ut att bli kommer ge
oerhörda konsekvenser för våra patientgrupper som är i behov av deras expertis. Genomförs
inte flytten för Neurologin till Hjärnans Mottagning är det en överhängande risk att flertalet
av vår fantastiska personal väljer att söka sig till andra arbetsplatser.
En förödande framtid för oss som är i behov av deras expertis.
Att neka professionen, dvs den personal som har specialistkompetensen att ge bästa vård i
de lokaler de har varit med att skräddasy utifrån patientsgruppens behov och med en
välgenomtänkt planering för att ge personalen de bästa förutsättningarna i att kunna ge en
kompetent, patiensäker vård för personer med olika neurologiska skador/sjukdomar är helt
oförsvarbart!
För vår patientgrupps säkerhet och personalens arbetsmiljös bästa förväntar vi oss att detta
förslag att inte låta Neurologin få tillgång till sina skräddasydda lokaler i hus D1 kastas i
papperskorgen med omedelbar verkan!
Allt annat vore en skandal och ett hån mot både oss patienter och mot en oersättbar och
viktig personalgrupp som vare sig vården eller patienter har råd stt mista!
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