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Referat fra møde i Hjerneskadesamråd Børn & Unge  
 
 
Dato:   Den 7. december 2016  
 
Deltagere:  Jens Friis Bach, lægefaglig direktør (regional medformand) 
  Dagny Kloster, rådgivningschef (kommunal medformand) 
  Irma Edqvist, hjerneskadekoordinator 
  Irene Kølskov, hjerneskadekoordinator  

Pernille Vieth, praktiserende læge  
  Jonas Kjeldbjerg Hansen, neuropædiatrisk overlæge 
  Torben Skovbo Hansen, overlæge Neurokirurgisk Afdeling 
  Gaby Juhl, Institut for Kommunikation og Handicap 
  Anne Sloth-Egholm, sundhedscenterleder Horsens Kommune   

Merete Stubkjær Christensen, Hammel Neurocenter   
Bodil Kloborg, Institut for Kommunikation og Handicap   
Charlotte Jensen, Nære sundhedstilbud 

  Maria Eeg Smidt, Sekretariat for rammeaftaler (referent) 
 
 
Dagsorden 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste B&U samrådsmøde  

Indstilling: Til godkendelse (se bilag 1) 
 
Referat 
Referatet blev godkendt. Det blev aftalt, at godkendelse af referater fremover gennemføres via mail ved 
at indføre en frist for indsigelser til referatet på 14 dage efter udsendelse.  
 
 

2. Arbejdsgruppen vedr. rehabilitering på specialiseret niveau  
Indstilling: At hovedpunkterne fra arbejdsgruppens oplæg drøftes. 

  
Henny Holmgaard og Irma Edqvist informerer om, hvor langt arbejdsgruppen om rehabilitering på speci-
aliseret niveau er kommet, og præsenterer hovedpunkterne fra arbejdsgruppens oplæg. 
 
Referat 
Der blev givet en status fra arbejdsgruppen om rehabilitering på specialiseret niveau ved hjerneskade-
koordinator Irma Edquist. Plancherne fra oplægget sendes ud sammen med referatet. 
 
Arbejdsgruppen er ved at udarbejde et fakta-dokument, der omhandler samtlige dokumenter vedrørende 
rehabilitering på specialiseret niveau. Det er valgt at splitte arbejdsgruppen op, så der kigges specifikt på 
hhv. børne- og voksenområdet. Der tages udgangspunkt i fakta-dokumentet fra voksenområdet, hvortil 
børneområdets kommentar indskrives. 
 
Fakta-dokumentet vil komme til godkendelse i Hjerneskadesamrådene når det er klar. Der arbejdes på 
at dokumenterne kan forelægges samrådene på møderne i april. 
 
Arbejdsgruppen har også til opgave at udarbejde et notat om funktionsevnevurdering samt beskrive 
kompetencer, kvalitet og matrikelløse tilbud. Desuden er arbejdsgruppen gået i gang med at udarbejde 
casebeskrivelser på baggrund af konkrete borgerforløb. Formålet med casebeskrivelserne er at anskue-
liggøre hvor støder man på udfordringer og hvilke indsatser, der kan sættes i værk. 
 



 

 

Arbejdsgruppen er desuden ved at afklare hvem der har forpligtelsen til at lave neuropsykologiske tests, 
om det er kommunerne eller regionen.  
 
Fra Hammel Neurocenter blev det nævnt, at de ikke laver neuropsykologiske undersøgelser på alle pati-
enter – de bruger også andre fagpersoner til at beskrive det neuropædiatriske. Der blev gjort opmærk-
som på, at VISO kan bruges til at lave neuropsykologiske tests. 

 
 
 

3. Resultaterne af kortlægningen  
Indstilling: Til drøftelse og fastlæggelse af evt. initiativer på baggrund af kortlægningen (se bilag 2) 
 
Et af Hjerneskadesamrådets fokusområder i 2016 er at skabe overblik over antallet af børn og unge med 
erhvervet hjerneskade i region Midtjylland. 
 
Hjerneskadesamrådet har efter godkendelse i DASSOS gennemført en kortlægning i perioden oktober-
november 2016. Kortlægningen er udsendt direkte til ressourcepersoner inden for hjerneskadeområdet i 
de 19 midtjyske kommuner.  

 
I alt 14 kommuner har besvaret Hjerneskadesamrådets spørgsmål. Resultaterne af kortlægningen frem-
går af den vedhæftede analyse, som indledes med et kort resumé af kortlægningens resultater. 

 
 

Referat 
Der er stor variation i svarene fra de 14 kommuner, der har udfyldt samrådets spørgeskema. Forskellig-
heden angår både volumen, organisering af hjerneskadeindsatsen og holdning til forslaget om en fælles 
rådgivningsenhed. 
 
Det vurderes at være problematisk for kortlægningens anvendelighed, at 5 kommuner ikke har svaret. 
Der følges op med de pågældende kommuner, så kortlægningen kan færdiggøres.  
 
Der var forskellige tolkninger af kommunernes svar. Generelt skal der tages højde for, at der kan være 
en organisatorisk bundethed i forhold til, hvad den der har udfyldt spørgeskemaet i den enkelte kommu-
ne har kunnet svare på spørgsmålet om en fælles rådgivningsenhed. 
 
Kortlægningen viser, at der er mange forskellige måder at anvende hjerneskadekoordinator funktionen 
på rundt om i kommunerne. Funktionen er forankret i forskellige områder og under forskellige lovgivnin-
ger, og går sjældent på tværs af sektorer og myndighedsområder.  

 
Det blev drøftet, hvordan B&U samrådet kan arbejde videre med kortlægningens resultater: 
 
- Resultaterne fra kortlægningen bringes ind i arbejdsgruppen om specialiseret rehabilitering 

- Kan man formulere nogle anbefalinger som kan sendes ud i kommunerne? 

- Bør man indsamle yderligere viden – fx fra forældre og pårørende til børn og unge med erhvervet 
hjerneskade. Hvad har været svært? Hvor kører det? Kontakten til kommuner? 

- Hvis ønsket er en eller flere fælles enheder kan det overvejes:  

- at lave en indstilling til Sundhedsstyregruppen om, at samrådet anbefaler at forslaget indarbej-
des i Sundhedsaftalen 

- at tænke i en matrikelløs enhed, evt. koblet op på ungementorerne fra Hammel Neurocenter 

- at der laves en beregning af det forventede økonomiske rationale (nu og på 10 års sigt). Hvad 
koster det – og hvad er økonomien i det? 

 
 
 
 



 

 

4. Opfølgning på fællesmødet  
Indstilling: At Hjerneskadesamrådet aftaler hvilke indsatsområder, det vil arbejde med fremadrettet og 
indarbejder indsatsområderne i årshjulet for 2017 (jf. punkt 5) 
 
På fællesmødet den 6. oktober drøftede de to hjerneskadesamråd en række emner, som berører over-
gangen fra barn/ung til voksen. Hjerneskadesamrådene vil på baggrund af drøftelserne fremsatte anbe-
falinger til prøvehandlinger. Prøvehandlingerne kan eventuelt bringes ind i DASSOS, KOSU og Sund-
hedsstyregruppen. 

 
Referat 
Det blev aftalt, at samrådet med fordel kan lade sig inspirere af input fra fællesmødet i eventuelle kom-
mende anbefalinger til en ”samarbejdsmodel” for Region Midtjylland. 
 
Følgende input fra fællesmødet blev fremhævet som vigtige temaer for samrådets arbejde i 2017: 
- Forskellig lovgivning  
- Gab imellem lovgivninger - Barn/Voksen og tabt arbejdsfortjeneste 
 
Der blev stillet forslag om at lave en fælles overordnet procedurebeskrivelse til overgangen mellem barn 
og voksen (17½ års mødet). 

  
 
5. Årshjul for 2017  

Indstilling: At Hjerneskadesamrådet aftaler hvilke indsatsområder, det vil arbejde med i 2017 

  
Der er indtil videre følgende forslag fra formandskabet: 

  

 Forskningsresultater fra Bristede Drømme – Nyt Håb  

 De valgte emner fra fællesmødet den 6. oktober  

 Evt. initiativer på baggrund af kortlægningen 
  

Referat 
Der var opbakning til indsatsområderne. 
 

  
6. Mødekalender for 2017  

Indstilling: At orienteringen tages til efterretning. 

  
Børn & Unge samrådet afholder møder på følgende tidspunkter i 2017:  

 6. april kl. 13-16   

 24. august kl. 13-15  

 4. oktober kl. 13-15.30 (fællesmøde med Voksenområdet) 

 7. december kl. 13-15 
 

Referat 
Næste samrådsmøde gøres til et temamøde med fokus på fremlæggelse af (foreløbige) resultater fra ar-
bejdsgruppen om specialiseret rehabilitering, samt drøftelse på baggrund heraf i forhold til fælles anbefa-
linger til en ”samarbejdsmodel” for Region Midtjylland som kan sendes til Sundhedsstyregruppen. 
  
Følgende emner blev meldt ind til samrådsmøderne i 2017: 
 

 Evaluering af B&U samrådets kommissorium  

 Tumor i hjernen – opfølgning på rehabiliteringstilbud til målgruppen (Merete/Torben) 

 Inspiration fra projekt i Viborg (Jonas) 

 Opfølgning – hvor er børnene henne? (ses de af pædiatere hvert år?) 
 
 
 



 

 

7. Opfølgning på sundhedsaftalen om opfølgningsprogram for børn med cerebral parese 
 
Referat 
Punktet udgår og bringes videre via Fællessekretariatet. 

 
 

8. Evt. 


