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 Til Hjerneskadesamrådet for børn- og ungeområdet 
 
 
Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet for børn- og ungeområdet den 26. oktober 
2015 
 
Kære alle 
 
Hermed fremsendes referat fra første møde i Hjerneskadesamrådet for børn-og ungeområ-
det. 
 
Mødet blev afholdt den 26. oktober 2015 kl.13.00 – 15.00 i lokale F7, stuen, Regionshu-
set Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg. 
 
Deltagerlisten er vedhæftet referatet. 
 
Afbud fra Jonas Kjeldberg Hansen, Helle Kathrine Ramussen, Kirsten Hansen, Charlotte Jensen 
og Mads Venø Jessen. 

 
 
Referat:  

 

 
1. Velkomst og præsentation 

Formandsskabet byder velkommen og deltagerne præsenterer sig. 
 

 
 

2. Gennemgang og drøftelse af kommissoriet  
Kommissoriet er udarbejdet af det gamle Hjerneskadesamråd og godkendt af Sundheds-
koordinationsudvalget og DASSOS. I sammenhæng med kommissoriet for Hjerneskade-
samrådet for børn & unge, gennemgås de relevante principper i Sundhedsaftalen 2015 – 
2018. 
 
 
Følgende spørgsmål drøftes: 

 Hvordan lever vi op til den forpligtelse vi har jf. kommissoriet ift. kommunalt og re-
gionalt regi at sikre, at samrådet opdaterer og informerer det bagland, samrådet 
repræsenterer? 

 
 
Der indstilles: 

 At Hjerneskadesamrådet tager kommissoriet til efterretning og drøfter forpligtelsen 
jf. kommissoriet. 

 At Hjerneskadesamrådet tager de relevante principper i Sundhedsaftalen 2015 – 
2018 til efterretning jf. Sundhedsaftalen 2015 – 2018. 

 
Bilag: 

 Kommissoriet for Hjerneskadesamrådet – børn og unge. 

 Sundhedsaftalen 2015 – 2018. 
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------------------------------------------------------- 
Referat 
Afrapporteringen fra Region Midtjyllands arbejde med Sundhedsaftalen 2013 gennemgås 
overordnet. Her pointeres der, at der bl.a. er en udfordring mht. at etablere hjerneskadeko-
ordinatorfunktionen i kommunerne samt med gennemførelsen af, at få vurderet om voksne 
med kompleks erhvervet hjerneskade har brug for en neuropsykologisk undersøgelse. Af-
rapporteringen medsendes referatet. 
 
Sundhedsaftalen 2015-2018 gennemgås ikke, da der ikke vurderes at være specifikke 
punkter sat i relation til børn og unge med hjerneskade i aftalen. Fokusset på samarbejdet 
på tværs af sektorer pointeres. 
 
Forpligtelsen ift. at informere baglandet drøftes. Det pointeres at deltagerne i hjerneskade-
samrådet sidder som klyngerepræsentant, hvormed man er forpligtet til at informere sit 
bagland i klyngerne. Der rejses en tvivl om, hvor vidt man bruger klyngebetegnelsen in-
denfor børneområdet. Derudover understreges det, at det er meget varierende fra kom-
mune til kommune, hvem der tager sig af koordineringen af børn og unge med hjerne-
skade. Der er generel enighed om, at der er behov for at kortlægge antallet af børn og 
unge med hjerneskade i den enkelte kommuner samt hvem der varetager koordinatorfunk-
tion for denne målgruppe. Der rettes opmærksomhed på, at Servicestyrelsen har en over-
sigt over koordinatorer. Formandsskabet vil inden det kommende hjerneskadesamråd, se 
på hvordan denne opgave kan løses. Punktet drøftes således igen på det kommende hjer-
neskadesamråd.  

 
 
 

3. Drøftelse af den nye visitationsretningslinje  
 
Der indstilles: 

 At Hjerneskadesamrådet drøfter den nye visitationsretningslinje. 
 

Bilag: 

 Visitationsretningslinjer børn & unge – uden psykiatrisk komorbiditet. 

 Visitationsretningslinjer børn & unge – med psykiatrisk komorbiditet (høringsud-
kast). 
 

 
----------------------------------------------------- 
Referat 
Udfordringer ift. udskrivning til specialiseret niveau drøftes. Herunder udfordringer forbun-
det med, at når der udskrives til specialiseret tilbud, udskrives der ud fra sundhedslovgiv-
ningen, hvilket ikke hænger hensigtsmæssigt sammen med, at man i de kommunale tilbud 
også yder indsatsen efter serviceloven. I sammenhæng med ovennævnte udfordring, drøf-
tede samrådet endvidere uhensigtsmæssigheden ved, at det er Regionen der har definiti-
onsmagten og kommunerne der har det økonomiske ansvar. Derudover drøftede hjerne-
skadesamrådet udfordringen ved, at kommunerne i højere grad skal kunne varetage opga-
verne på et avanceret niveau, hvilket kommunerne arbejder hårdt for at kunne. Det under-
streges at kommunerne ikke kan se på hvor man køber ydelserne, før der steppes op til 
det avancerede niveau. Konsekvensen heraf, er at der bliver tabt nogle børn og unge fag-
ligt udbyttemæssigt.  
 
I forlængelse af ovenstående understreges det, at der i Visitationsretningslinjerne ligges 
kraftigt op til interkommunalt samarbejde. Det besluttes at man vil skitsere en række sce-
narier for hvordan visitationsretningslinjerne kan løftes op. I denne forbindelse nedsættes 
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en arbejdsgruppe bestående af Merete Stubkjær Christensen, Irma Edqvist, Henny Holm-
gaard, Irene Kølskov og Mette Vest Hansen. Punktet drøftes igen på det kommende hjer-
neskadesamråd. Derudover er der ønske om deltagelse af en neuropæd. i arbejdsgrup-
pen. Det aftales at Mette Vest Hansen kontakter Jonas Kjeldberg Hansen med en sådan 
forespørgsel. Det aftales at de øvrige deltagere i samrådet sender bidrag ind til arbejds-
gruppen, hvis de har gode cases ift. at løfte visitationsretningslinjerne. 
 

 

 
4. Neuropsykologisk undersøgelse af børn 

 
Følgende punkt drøftes: 

 Muligheder for neuropsykologisk undersøgelse af børn. Dette tilbydes ikke i pædi-
atrien, enkelte på Regionshospitalet Hammel Neurocenter og sjældent i kommu-
nalt regi. Senere i forløbet kan det dog være vigtigt at denne gruppe af børn får et 
sådant tilbud. 

 
Der indstilles: 

 At Hjerneskadesamrådet drøfter muligheder for neuropsykologisk undersøgelse af 
børn.  

 
 

----------------------------------------------------- 
Referat 
Det bemærkes at neuropsykologiske undersøgelser af børn og unge udføres på Regions-
hospitalet Hammel neurocenter, VISO, IKH og kan købes af private leverandører. Der er 
enighed om, at det er relevant med en kognitiv vurdering i forbindelse med udskrivning. 
Dette hjælper pårørende i deres erkendelsesproces af konsekvenserne af barnets hjerne-
skade og er dermed medvirkende til, at skabe en forståelse for, at barnet ikke nødvendig-
vis er i stand til at følge f.eks. skolen på almindelige præmisser. 
 
Muligheden for at flere faggrupper kan teste målgruppen kognitivt vurderes. Det bemærkes 
at dette kan aflede et problem i praksis, da det er væsentligt at se på tråden i undersøgel-
sesrækken. Undersøgelsen afstedkommer endvidere, ofte en række anbefalinger på hvad 
der skal købes bagefter. I den forbindelse nævnes det, at når barnet/den unge har været i 
systemet i et stykke tid og gået ind i arbejdet med udgangspunkt i den neuropsykologiske 
undersøgelse, modsætter kommunerne det ofte pga. økonomi. 

 
 

5. Drøftelse af arbejdsområdet og udarbejdelse af arbejdsplan for 2016 – 2017 
Hjerneskadesamrådet skal udarbejde en arbejdsplan for 2016 og 2017. I bedes overveje 
hvilke opgaver Hjerneskadesamrådet skal prioritere i 2016 og 2017 inden mødet. Ifølge 
kommissoriet har Hjerneskadesamrådet følgende opgaver: 
 

 Implementering af anbefalingerne i forløbsprogrammet og sundhedsaftalen for 
børn og unge med erhvervet hjerneskade. 

 Rehabilitering af børn og unge i daginstitution, skole samt uddannelsesforløb og 
på arbejdsmarkedet. 

 Patientinvolvering og medborgerskab. 

 Opfølgning på børnenes/de unges forløb. 

 Overblik over kommunal og regional organisering og indsats. 

 Monitorering af indsatsen og effektmåling. 

 Forskning og udvikling i neurorehabilitering. 

 Videndeling på tværs af sektorerne. 
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 Samarbejdet på tværs af sektorerne i forhold til den mest specialiserede indsats. 

 Udbredelse af metoder og redskaber, der kan understøtte det tværgående samar-
bejde og den tværgående koordinering. 

 Opdatering af Sundhedsaftalen for børn og unge med erhvervet hjerneskade med 
udgangspunkt i bl.a. forløbsprogrammet for børn og unge med erhvervet hjerne-
skade og ajourført neurofaglig viden. 

 
 

Derudover er der bl.a. følgende områder, som Hjerneskadesamrådet kan arbejde med: 
 

 Oversigt over regionale tilbud. 

 Ny lovgivning. 

 Hvordan vil vi skabe sammenhængende forløb med høj faglig kvalitet.  

 Status for arbejdet med hjerneskadeområdet i hele regionen – udarbejde spørge-
skema. 

 Inddragelse af patientforeninger. 

 Overgangen fra barn til voksen. 

 Hvor mange kommuner der har hjerneskadeteams og hvilke fagpersoner de har 
deri. 
 

 Der indstilles: 

 At Hjerneskadesamrådet drøfter arbejdsområderne og udarbejder en arbejdsplan 
for 2016 og 2017. 

 
---------------------------------------------------------------------- 

Referat 
Punktet nås ikke og flyttes til det kommen hjerneskadesamråd. 

 
 
 

6. Aftale om mødeplan for 2016 
 
Der indstilles: 

 At Hjerneskadesamrådet aftaler hvor mange møder der afholdes i 2016. 
 
 

---------------------------------------------------------- 
Referat 
Der er enighed om at hjerneskadesamrådet for børn og unge mødes 3 gange årligt i form 
af ordinære møder samt 1 fællesmøde med hjerneskadesamrådet for voksne. 1 af de ordi-
nære møder arrangeres med deltagelse fra Patientrådgivning. Det aftales at Mette Vest 
Hansen taler med Charlotte Jensen om koordineringen af møderne og melder nogle da-
toer ud hurtigst muligt. 
 
Deltagerne ønsker at modtage dagsordenen 1 måned i forvejen mhp. at få input fra sit 
bagland. Det aftales at dette efterleves fremadrettet. 
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7. Status og drøftelse af projektet Bristede Drømme – Nyt Håb v/ Lærke Klitgaard og 
Karin Ibsen 
Hjerneskadesamrådet er følgegruppe på projektet. Projektgruppen ønsker input til neden-
stående spørgsmål. 
 
Følgende spørgsmål drøftes: 

 Hvordan kan vi fortsætte koordinering for de indlagte unge, som har været særlige 
indsatser i projektet, efter projektets ophør? Her tænkes der specielt på interventi-
onerne træning i hjem og træningsorlov samt planlægnings- og overleveringsmo-
deller. 

 

 Hvordan kan man videreføre ungementorfunktionen organisatorisk og finansie-
ringsmæssigt? Ungementorerne har fulgt 61 unge svære såvel som lettere hjerne-
skadede i tæt dialog med hjerneskadekoordinatorerne i kommunerne. Ungemento-
rernes stillinger udløber den 30. juni 2016. Projektgruppen har holdt møde med en 
af kommunernes beskæftigelsesdirektører, for at høre om evt. LAB lovgivningen 
vil kunne finansiere sådanne stillinger. Projektgruppen er ved at undersøge, om 
målgruppen er i beskæftigelse, men der er en formodning om at de fleste i mål-
gruppen er i uddannelsessystemet, og dermed ikke omfattet af LAB lovgivningen. 
Udgiften ligger på ca. 1 million kr. årligt for 2 ungementorer, til at dække de 19 
kommuners unge med erhvervet hjerneskade. 

 

 Hvordan organiseres og finansieres det nye udredningsambulatorium? Omfanget 
er ca. 30 unge pr. år og ca. to årsværk fordelt på læge, neuropsykolog, ergotera-
peut, fysioterapeut og sekretær. 

 
 
Der indstilles: 
At Hjerneskadesamrådet tager status på projektet Bristede Drømme – Nyt Håb til efterret-
ning og drøfter projektgruppens spørgsmål jf. projektets videre proces. 
 
 
------------------------------------------------------------- 
Referat 
Karin Ibsen og Helle Dybkjær præsenterer projektet Bristede Drømme – Nyt Håb. Præsen-
tationen udsendes sammen med referatet. 
 
Hjerneskadesamrådet er enige om at det lyder som et godt og relevant projekt. Dog mang-
ler data på effekten af indsatsen, hvilket Hjerneskadesamrådet ønsker at se før de kan 
give en reel anbefaling på at videreføre projektet som en varig indsats. 
 
 

8. Eventuelt 
 
Ingen bemærkninger. 

  
   
Med venlig hilsen 
 
Kommunale formand Lene Holm                                  Regional formand Jens Friis Bak 
Rehabiliteringschef                                                        Cheflæge 
Holstebro Kommune                                                      Hospitalsenheden Vest  


