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Kære Ole, 
 
Jeg ved ikke om det er korrekt eller hensigtsmæssigt at henvende sig direkte til dig. Jeg er klar over, at 
omstillingsplanen er rigtig stor, så din involvering i det lille område som neurologien udgør, er formentlig 
begrænset. 
 
Men det giver mig en vis bekymring, at der netop på det område er kommet en relativ uklar udmelding. De 
neurologiske afdelinger har (jævnfør udtalelse fra det neurologiske specialeråd) opfattet udspillet som om, 
det er apopleksien der skal stå for hele den neurologiske besparelse, da teksten lyder, at man skal bevare 3 
neurologiske afdelinger. Specialerådet havde i hvert fald højt løftede arme, medens apopleksifolkene var 
noget mere betænkelige. 
 
Det er naturligvis urealistisk, at forestille sig, at der kan findes 20 mill i besparelser på apopleksiområdet 
alene. Jeg læser også oplægget, som om en omorganisering af hele neurologien stadig er på tale. Jeg 
opfatter heller ikke forudsætningen om 3 selvstændige neurologiske afdelinger som ensbetydende med, at 
det skal være 3 afdelinger med senge og døgndækkende vagtlag. 
 
Den arbejdsgruppe til analyse af området, som specialerådet foreslår, har jeg svært ved at se, kan komme 
med konstruktive og gennemgribende forslag til omlægning af neurologiens organisation. Jeg håber på en 
lille gruppe tæt på direktionen og administrativt forankret, som kunne trække på neurologisk ekspertise efter 
behov og naturligvis sende forslagene i høring på afdelinger, sygehuse og specialeråd. 
 
Jeg håber, du kan give mig nogle tilkendegivelser i forhold til ovenstående. Hvis jeg har sendt denne mail 
helt galt i byen, vil jeg naturligvis gerne vide, om der er andre muligheder for at gøre ens synspunkter 
gældende. 
 
Venlig hilsen Per 
 
  
����������	
 
������������� �������� ��� 
� �	������
���������� 
���	
������	
 
� ��������������  
� !"###�� ��	
�$  
  
%����"&��&�'(�)( 
�� ���*�+��
��, �� ��� 
 

�

 
�


