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REFERAT:  

 

Møde i Hjerneskadesamrådet for børn og unge 5. december 2018  
 
 

 

1. Velkommen og præsentationsrunde 

 

 

2. Samarbejdsmuligheder: CPOP og hjerneskadesamrådet for børn og unge med 

erhvervet hjerneskade v. Kirsten Nordbye-Nielsen, CPOP styregruppen i Midtjylland  

(45 min.)  

 

Beslutning:  

 

Hjerneskadesamrådet tog orienteringen fra Kirsten Nordbye-Nielsen til efterretning og drøftede 

efterfølgende perspektiverne ved samarbejde mellem CPOP og hjerneskadeområdet.  

 

Referat:  

Kirsten Nordbye-Nielsen indledte punktet med en kort orientering om de nye tiltag, der ligger i 

revisionen af CPOP programmet. Særligt er der fokus på styrkelse af den sproglige og kogni-

tive indsats.  

 

Samrådet drøftede herefter perspektiverne ved samarbejde mellem CPOP og hjerneskadesam-

rådet. Overordnet kan det konkluderes, at der er tale om to forskellige målgrupper, og det 

derfor ikke giver mening, at gøre CPOP til et genstandsfelt for hjerneskadesamrådet. Imidlertid 

er der gensidig inspiration at hente på tværs af de to områder. Bl.a. kunne man i revisionen af 

sundhedsaftalen for hjerneskadeområdet lade sig inspirer af den struktur og stringens, der 

kendetegner CPOP aftalen.   

 

I forlængelse af drøftelserne blev det foreslået, at der skulle nedsættes en mindre arbejds-

gruppe, der kan se hvorledes erfaringerne fra CPOP kan bringes ind i en evt. kommende revi-

sion af sundhedsaftalen for hjerneskadeområdet og visa versa. Der vil skulle udarbejdes et 

kommissorium for en sådan gruppe.      
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Indstilling:  

 

Til drøftelse  

 

Sagsfremstilling:  

I 2013 blev der i regi af Sundhedskoordinationsudvalget udarbejdet en sundhedsaftale om op-

følgningsprogram for børn med cerebral parese (CPOP).  

 

CPOP er et internationalt fagligt udviklet opfølgningsprogram for børn med cerebral parese. 

Børnelægerne visiterer børn født i 2008 og frem til at blive inkluderet i opfølgningsprogram-

met, når børnene har fået diagnosen CP eller er under mistanke for at have CP. 

 

Det overordnede formål med sundhedsaftalen om cerebral parese er at optimere børnenes 

funktionsevne og livskvalitet, herunder at forebygge følger af CP i bevægeapparatet som ek-

sempelvis hofteskred, svær rygskævhed og alvorlige fejlstillinger, samt tab af motoriske funk-

tioner. 

 

På baggrund af erfaringerne med aftalen har den midtjyske CPOP styregruppe forslået en revi-

sion af aftalen. De væsentligste forslag til ændringer er:  

 

a) Aftalen ønskes fremover at omfatte alle børn og unge med CP indtil 18 år  

 

b) At tilføje indsatser for kognitiv indlæring og kommunikation  

 

c) Screening af drikke og spisefunktion 

 

d) Den regionale CPOP koordinatorfunktion 

 

Vedlagt er bilag, der uddyber de fire ovenstående punkter. Ligeledes er vedlagt forslag til den 

reviderede aftale. Forslagene til revision er markeret med gul i teksten.  

 

Hjerneskadesamrådet for børn og unge bedes drøfte de foreslåede ændringer til sundhedsafta-

len vedr. CPOP samt hvilket samarbejde, der kan være mellem samrådet og styregruppen for 

CPOP.  
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3. Prøvehandling med rådgiverteam vedrørende rehabilitering på specialiseret ni-

veau v. Henny Holmgaard (15 min.)  

 

Beslutning:  

 

Hjerneskadesamrådet tog orienteringen til efterretning.  

 

Referat:  

Henny Holmgaard indledte punktet med en kort orientering for status på arbejdet med prøve-

handlingen. Der blev stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor prøvehandlingen endnu ikke var star-

tet op. Samrådet ønsker, at prøvehandlingen iværksættes så hurtigt som det er praktisk mu-

ligt. Derfor vil sekretariatet tage kontakt til Kristine Brodam i rammeaftale-sekretariatet med 

henblik på tilretning af materialet og information til kommunerne om igangsættelsen.  

 

Samrådet orienteres om den endelige igangsættelse pr. mail.  

 

Der udarbejdet en generel kompetencebeskrivelse for rådgiverteamet, men beskrivelsen bør 

tilrettes når evalueringen af prøvehandlingen foreligger.    

 

Indstilling: 

 

Orientering om fremdrift og foreløbige erfaringer med prøvehandlingen  

 

Sagsfremstilling:  

På sidste møde i samrådet 13. juni drøftede man iværksættelsen af prøvehandlingen med et 

kommunalt rådgiverteam på sager om med behov for rehabilitering på specialiseret niveau. 

DASSOS har tidligere godkendt iværksættelsen af prøvehandlingen.  

 

Centralt fra drøftelserne 13. juni var:  

 

 Evalueringsprocedurer og –mål blev besluttet. Evaluering vil blive foretaget i 2019 

 Udarbejdelse af beskrivelse af rådgiverfunktionen (vedlagt)  

 Evalueringen vil primært ske via spørgeskemaer. Derudover blev det aftalt, at flow-

chartet skal tilføjes den handling, at når Hammel Neurocenter sender besked til 
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rådgiverteam og til kommuner om en kommende udskrivning, så sendes der også be-

sked til Jonas Kjeldberg Hansen.  

 Samrådet aftalte, at indikatormålet skal være 75 % for alle indikatorer. 

 

På baggrund af bl.a. ovenstående drøftelser er materialet for prøvehandlingen blevet rettet til 

og vedlagt som bilag til denne dagsorden. Ét element er et informationsbrev til kommunerne 

om opstart af prøvehandlingen.  

 

Tidligere har det været drøftet i samrådet, at der bør være en generisk kompetencebeskrivelse 

af rådgiverteamet. Sekretariatet har udarbejdet et bud på en sådan beskrivelse (vedlagt) . Det 

må imidlertid overvejes, hvorvidt der a priori kan laves en tilfredsstillende kompetencebeskri-

velse eller om dette må ses som en del af evalueringen.  

 

 

4. Det nye familiehus v. Merete Stubkjær Christensen (10 min.) 

 

Beslutning:  

 

Hjerneskadesamrådet tog orienteringen til efterretning. 

 

Referat:  

Merete Stubkjær Christensen orienterede om etableringen af det nye familiehus i tilknytning til 

Hammel Neurocenter.  

 

Indstilling:  

 

Til orientering  

 

Sagsfremstilling: 

Merete Stubkjær Christensen orienterer om det nye familiehus ved Hammel Neurocenter.  

 

Link til information om familiehuset: http://www.hospitalsenhedmidt.dk/regionshospitalet-

hammel/trygfondens-familiehus/  
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5. Børn som pårørende til hjerneskadede v. Merete Stubkjær Christensen (20 min.)  

 

Beslutning:  

 

Punktet dagsordenssættes til det næstkommende møde i hjerneskadesamrådet. Oplæg fra 

Herning og Aarhus kommuner, samt fra IKH om erfaringer med børn som pårørende bliver en 

del af punktet.  

 

Referat:  

Hjerneskadesamrådet drøftede perspektiverne ved at gå nærmere ind i de udfordringer, der er 

med børn og unge som pårørende til personer med hjerneskade. Det er en vigtig og underbe-

lyst problemstilling.  

 

Indstilling: 

 

Til drøftelse 

 

Sagsfremstilling: 

Merete Stubkjær Christensen begrunder behovet for, at Hjerneskadesamrådet skal arbejde 

med udfordringerne omkring børn som pårørende til hjerneskadede.  

 

Med afsæt i Meretes indlæg tages en indledende drøftelse af de udfordringer, der ses omkring 

børn som pårørende til hjerneskadede.  

 

 

6. Orientering om kurser om børn med erhvervet hjerneskade v. Bodil Kloborg, IKH 

(15 min.) 

 

Beslutning:  

 

Hjerneskadesamrådet tog orienteringen til efterretning.  

 

Referat:  

Bodil Kloborg orienterede om de kurser som IKH har gennemført for kommunale medarbejder 

rundt om i landet. Kurserne har haft fokus på at styrke det kommunale personales viden om  
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arbejdet med hjerneskaderamte børn. Kurserne har været en markant succes med mange til-

meldte.  

 

Indstilling:  

 

Til orientering 

 

Sagsfremstilling:  

Bodil Kloborg, IKH, orienterer om en række kurser man har gennemført landet over for kom-

munerne om børn med erhvervet hjerneskade. Der har været en stor søgning til disse kurser 

fra kommunernes side.  

 

 

7. Evt.     

 

Irma Edqvist orienterede om Vejlefjords temadage og sommerlejre (Braincamp) for teenagere. 
Derudover nævnte Irma, at Ny Fjordbo har udfordringer med belægningen af deres pladser.  
 
Merete Stubkjær Christensen udtræder af hjerneskadesamrådet for børn og unge. Merete tak-
kede for et godt og konstruktivt samarbejde.  
 
Der vil i forlængelse af mødet blive indkaldt til møder i samrådet i 2019.  


