
Regionshuset

Viborg

Sundhedsplanlægning

Skottenborg 26
Postboks 21

DK-8800 Viborg

Tel. +45 7841 0000
kontakt@rm.dk

www.rm.dk

 

Dato 19-12-2017

Sagsbehandler Charlotte Jensen

Charlotte.Jensen@stab.rm.dk

Tel. +4521358798

Sagsnr. 1-01-72-20-15

Side 1

 

  

Referat fra møde den 7. december 2017 i 

Hjerneskadesamrådet for børn og unge 

 
Deltagere: Jens Friis Bak, Dagny Kloster, Anne Sloth-Egholm, Ken 
Engedal, Irene Kølskov, Irma Edqvist, Henny Holmgaard, Merete 
Stubkjær Christensen, Bodil Kloborg, Pernille Vieth og Charlotte 
Jensen. 
 
Afbud: Kirsten Hansen, Hanne Willemoes Knudsen, Torben Skovbo 
Hansen, Jonas Kjeldbjerg Hansen, Bent Windelborg Nielsen, Nannay 
Hye Sun Kruuse, Gaby Juhl og Kristine Brodam. 
 

Referat: 

1. Rapport om rehabilitering på specialisering niveau  

Indstilling: 
Samrådet drøfter arbejdsgruppens konkrete forslag til udmøntning af 
anbefalingerne i forhold til at afklare hvilke kompetencer og hvilken 
volumen, der skal være for at kunne varetage en højt specialiseret 
rehabilitering 
 
Samrådet aftaler det videre arbejde anbefalingerne om rehabilitering 
på specialisering niveau 
 
Arbejdsgruppen afrapporterer og præsenterer konkrete forslag til 
udmøntning af anbefalingerne i forhold til at afklare hvilke 
kompetencer og hvilken volumen, der skal være for at kunne 
varetage en højt specialiseret rehabilitering. 
 
Referat: 

Irma Edqvist præsenterede en case om en 12 årig dreng på vegne af 

arbejdsgruppen (casen er beskrevet i rapporten om rehabilitering på 

specialiseret niveau, side 21-23).  

 

./.  Arbejdsgruppen (Merete Stubkjær, Irene Kølskov, Henny Holmgaard, 

Irma Edqvist og Bodil Kloborg) præsenterede sit oplæg. Oplæg er 

vedlagt. 
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30-40 børn indlægges årligt på højt specialiseret niveau (Hammel 

Neurocenter og Hvidovre). Det er en udfordring, at volumen er så lav.  

 

IKH og Center for Kommunikation i Herning har kompetencer til at 

varetage rehabilitering på specialiseret niveau. 44 % af kommunerne 

er umiddelbart positive overfor en model, hvor der etableres 2-3 

centre. Denne model kan dog formentlig ikke rulles ud på nuværende 

tidspunkt. 

 

Arbejdsgruppen foreslår i stedet, at der etableres en prøvehandling, 

hvor der nedsættes et rådgiverteam, som dækker skole, sundhed, 

social og psykologi. Irma Edqvist, Irene Kølskov og Henny Holmgaard 

indgår i teamet. Teamet vurderer de børn, der udskrives fra Hammel 

Neurocenter – det gælder både for GOP til alment niveau og GOP til 

rehabilitering på specialiseret niveau. Prøvehandlingen kan køre i 

2018 og evalueres i Hjerneskadesamrådet ultimo 2018.  

 

Der skal opsættes mål for prøvehandlingen – kvalitative og 

kvantitative. Et mål kan være, at der skal iværksættes en plan senest 

2 uger efter udskrivningen. Et andet mål kunne være at afdække, om 

genoptræningsplanen tager højde for alle de problemstillinger, barnet 

har. 

  

Hjerneskadesamrådet tilslutter sig, at der etableres en prøvehandling. 

Gruppen beskriver prøvehandlingen nærmere, deadline 1. marts 

2018. Opstart april 2018. Gruppen præsenterer oplægget på næste 

møde den 1. marts..  

 

Charlotte undersøger hos Sundhedsaftalesekretariatet, KOSU og 

Sekretariatet for rammeaftalen, hvordan vi får bredt prøvehandlingen 

til kommunerne, og vi får tilsagn fra kommunerne om at være med. 

 

Jens kontakter Jonas for at få opbakning fra neuropædiaterne til at 

indgå i prøvehandlingen.  

 

Merete undersøger, om der er nogle på Hammel Neurocenter, der kan 

hjælpe med at lave spørgsmål og Survey X-Act til evaluering af 

prøvehandlingen.  

 

Prøvehandlingen udsendes sammen med faktadokumentet. 

 

 

Anbefaling 9.8.1: 

Samrådet arbejder med denne anbefaling via ovenstående 

prøvehandling.  

 

 

Anbefaling 9.8.3: 
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Hammel Neurocenter er de eneste, der kan udarbejde 

genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau. 

 

Anbefaling 9.9: 

Folkeskolens læringsplan skal indgå i den samlede rehabiliteringsplan. 

Dette er vores anbefaling. 

 

Anbefaling 9.10: 

Dette bakker samrådet op om. 

 

Anbefaling 9.11: 

Samrådet ønsker at rejse dette spørgsmål i KL. Samrådet indstiller til 

DASSOS, at DASSOS rejser spørgsmålet i KL.  

 

Charlotte undersøger, om Birgit Madsen vil hjælpe med at udarbejde 

en sagsfremstilling til DASSOS. 

 

Anbefaling 9.12: 

Vi behandler ikke denne anbefaling.  

 

Anbefaling 9.13: 

Vi behandler ikke denne anbefaling. Vi er opmærksomme på, at det 

er et vilkår, at der anvendes forskellige begreber. 

 

2. Orientering om Servicetjek på hjerneskadeområdet  

Indstilling: 
Samrådet tager orienteringen til efterretning 
 
Sundhedsstyrelsen gennemfører Servicetjek på hjerneskadeområdet. 
Formålet med at gennemføre servicetjekket af genoptrænings- og 
rehabiliteringsområdet for patienter med erhvervet hjerneskade, der 
a) henvises til rehabilitering på specialiseret niveau eller b) visiteres 
til genoptræning på avanceret niveau, er – med baggrund i 
Rigsrevisionens beretning – nærmere at afdække udfordringer på 
området og på den baggrund at komme med bud på initiativer, der 
kan føre til øget kvalitet i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen 
efter udskrivning fra sygehus. Kommissorium er vedlagt. 
  
Merete Stubkjær er med i følgegruppen, og hun orienterer om status 
for servicetjekket. 
 
Referat: 

 Merete orienterede om status for Servicetjekket.  

 

Vi skal sørge for at udbrede rapporten til vores bagland, da den 

indeholder mange gode elementer. 
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3. Bristede Drømme – Nyt Håb 
Indstilling: 
Samrådet drøfter, hvordan projektet og e-læringsprogrammet kan 
udbredes bedre til kommunerne. 
 

DASSOS og KD-net godkendte primo 2017, at ungementorfunktionen 
på Hammel Neurocenter pr. 1. april 2017 videreføres i en 3-årig 
periode ud fra en finansieringsmodel med betaling for løbende 
forbrug. Der er samtidig aftalt en kollektiv underskudsgaranti, som 
beregnes efter kommunernes forbrug af mentorordningen i det 
foregående år. DASSOS gives en årlig status på forbruget. 
 
Hammel Neurocenter oplever at færre unge henvises til ordningen og 
at de kommunale hjerneskadekoordinatorer er usikre på, hvem de 
skal kontakte i kommunen for at få bevilliget midler til at en ung kan 
få tilknyttet en mentor.  
 
Som en del af projektet om Bristede Drømme – Nyt Håb blev et 
fælles e-læringsprogram HjerneElæring lanceret tilbage i august. 
Programmet indgår som et led i en styrket indsats for unge med 
erhvervet hjerneskade. 
 

Referat: 

Begge hjerneskadesamråd behandler ungementorordningen. 

Ungementorordningen er ikke implementeret fuldt ud.  

 

Styregruppen for Bristede Drømme har aftalt, at 

kommunaldirektørerne mindes om, at de har godkendt 

ungementorordningen.  

 

Hvordan sikrer vi implementeringen af ungementorordningen og e-

læringsprogrammet? Karin og Dagny drøfter, hvordan vi kan sikre 

implementeringen i kommunerne.  

 

 

4. Arbejdsdokument for hjerneskadesamrådet for børn og 

unge 

Indstilling: 
At første udkast til arbejdsdokumentet drøftes og tilføjelser til 
arbejdsdokumentet aftales. 
 
På sidste møde den 6. april 2017 aftalte samrådet, at man 
fremadrettet vil arbejde med et levende arbejdsdokument, hvor man 
på hvert møde vil tilføje nye identificerede problemer eller nye 
løsninger på samrådets fastsatte opgaver. 
 
Referat: 
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Prøvehandlingen fra punkt 1 om kommunalt rådgivningsteam tilføjes i 

dokumentet. Prøvehandlingen er en del af vores arbejde med 

rehabilitering på specialiseret niveau. 

 
 
5. Mødekalender for 2018 

Indstilling: 

At udkast til mødekalender for 2018 godkendes. 
 
Der er udarbejdet et udkast til en mødekalender for 2018. 
 
Møderne afholdes som udgangspunkt på Regionshuset i Viborg.  
1. marts kl. 13.00-15.00 
13. juni kl. 9.00-11.00 
5. september kl. 12.00-14.00 
5. december kl. 9.00-11.00 
 
Derudover vil der blive arrangeret et fællesmøde med 
hjerneskadesamrådet for voksne.  
 
Referat: 

Mødekalenderen blev godkendt. 

 
 
6. Eventuelt 

Referat: 

Ingen punkter under eventuelt.  

 

 
 
Referent: Charlotte Jensen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


