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REFERAT  
 
Møde i Hjerneskadesamrådet for børn og unge med 
erhvervede hjerneskader 
 
 
Tid og sted: Mandag 17. juni 2019, kl. 9 – 11 
 Regionshuset Viborg  
 Mødelokale: konference 1.  
 
 
Referat:   
 
 

1. Tilbagemelding fra arbejdsgruppen vedr. synergier 
mellem hjerneskadeområdet og CPOP 

 
Beslutning:  
 
På baggrund af drøftelserne blev det besluttet, at der nedsættes 
en ad hoc gruppe, der udarbejder et mindre antal anbefalinger 
på, hvordan kommuner, region og alm. praksis med fordel kan 
samarbejde omkring de hjerneskadede børn og unge.  
 
Ad hoc gruppen består af Jonas Kjeldbjerg Hansen, Konny 
Philipsen, Pernille Vieth, Chris Færch og Bodil Kloborg. Gruppen 
kommer med anbefalinger til næste møde i samrådet 11. 
november.  
 
Referat: 
Jonas Kjeldbjerg Hansen indledte punktet med orientering om 
resultatet af arbejdsgruppens arbejde med at indhøste inspiration 
til en revision af samarbejdsaftalen for børn og unge med 
senhjerneskader:  

 Der kan være behov for standardiserede/protokollerede 
elementer på hjerneskadeområdet – f.eks. 
ernæringsscreening  

 Behov for en koordinerende funktion i kommunen for børn 
og unge med hjerneskade 

 Fælles møder med alle relevante parter om bordet 
 Behov for data – en fælles database.  
 Behov for en neurologisk psykologisk udredning 

 
 
På baggrund af Jonas´ orientering drøftede samrådet de videre 
perspektiver. De vigtigste punkter fra drøftelserne var:  
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 Der vil være en særlig udfordring i forhold til den 

neuropsykologiske indsat, hvor det nogle steder vil være 
vanskeligt at rekruttere neuropsykologer til kommunerne. 
Alternativt kunne en neuropsykologisk udredning foretages af 
PPR eller rekvireres via Hammel Neurocenter, der laver en 
kapacitetsopbygning på området.  

 Dansk hovedtraume database kan muligvis tjene som 
inspirationskilde til en hjerneskade database. Udviklingen af 
databasen vil skulle foregå i et nationalt regi, og vil ikke kunne 
løftes indenfor hjerneskadesamrådet.  

 
 Der bør være særlig opmærksomhed på overgange. Her giver 

det god mening at se på standarder for videreformidling af 
information om de hjerneskadede børn i overgangen fra 
folkeskole til videre uddannelse. Det skal understreges, at der 
stadig vil være behov for at tage individuelle hensyn i forhold 
til det enkelte barn.  
 

 
 
Indstilling:  
 
At Hjerneskadesamrådet tager orienteringen fra arbejdsgruppen til 
efterretning,   
 
At Hjerneskadesamrådet drøfter input til en kommende revision af 
samarbejdsaftalen vedr. børn og unge med erhvervede hjerneskader.  
 
Sagsfremstilling:  
 
Den nedsatte ad hoc gruppe har afholdt et video-møde, hvor man 
drøftede mulige inspirationspunkter fra den reviderede CPOP aftale, 
der med fordel indtænkes en kommende revision af 
samarbejdsaftalen vedr. børn og unge med erhvervede hjerneskader.  
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2. Status på den reviderede CPOP aftale  
 
Beslutning:  
 
Indstillingen blev fulgt.  
 
Referat:  
 
Jens Friis Bak orienterede kort om status for arbejdet med den 
reviderede CPOP aftale.  
 
 
Indstilling:  
 
At Hjerneskadesamrådet tager status for arbejdet med den 
reviderede CPOP aftale til efterretning. 
 
 
Sagsfremstilling:  
 
Den reviderede samarbejdsaftale vedr. CPOP har været til 
kommentering blandt de kommunale chefer på børne og 
familieområdet samt sundhedscheferne. Det kan konstateres, at der 
på det forelæggende grundlag ikke er opbakning blandt kommunerne 
til den reviderede aftale. KOSU sekretariatet har pr. mail 13. maj 
orienteret regionen om ovenstående.   
 
 

3. Kommissoriet for Hjerneskadesamrådet for børn og 
unge  

 
Beslutning:  
 
På baggrund af drøftelserne i samrådet vil formandskabet i 
samarbejde med sekretariatet foretage de ønskede justeringer af 
samrådets kommissorium med henblik på, at få det godkendt i 
Sundhedsstyregruppe regi.  
 
Referat:  
 
Hjerneskadesamrådet drøftede revisionen af kommissoriet for 
samrådet. Samrådet kan ikke selv godkende et revideret 
kommissorium, men kan komme med anbefalinger hertil. 
Godkendelsen af kommissoriet sker i regi af Sundhedsstyrgruppen 
25. september.  
 
Der er enighed i samrådet om, at hjernerystelse på nuværende 
tidspunkt ikke skal gøres til genstandsfelt for samrådet.  
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I revision af kommissoriet bør der endvidere ses på 
sammensætningen af samrådet. Hammel Neurocenter ønsker, at 
supplere deres tilstedeværelse i gruppen med en klinisk overlæge. 
Derudover skal der ses på den kommunale repræsentation i gruppen i 
forhold til faglighed/ledelse og geografi.  
 
Samrådet ønsker, at vidensdelingsopgaven bliver fremhævet i det 
reviderede kommissorium.    
 
 
Indstilling:  
 
At Hjerneskadesamrådet drøfter input til et revideret kommissorium 
for Hjerneskadesamrådet 
 
Sagsfremstilling:  
 
Kommissoriet for Hjerneskadesamrådet for børn og unge blev drøftet 
på møde i samrådet 20. marts med henblik på en revision af 
kommissoriet. På mødet fremkom der en række forhold, som med 
fordel kunne medtages i et nyt kommissorium. Disse var:  
 

 Hjernerystelser – er det en erhvervet hjerneskade? 
Samrådet bør arbejde på en klare afgræsning ift. 
hjernerystelse.  

 Et revideret forløbsprogram for erhvervet 
hjerneskadede fra SST kommer til sommer. Dette skal 
der tages højde for i et revideret kommissorium 

 Hvordan sikre vi den rette repræsentation i forhold til 
faglighed, ledelsesniveau og geografi?  

 Styrkelse af sammenhængen til Sundhedsstyregruppen 
 
Der blev i forlængelse af drøftelserne opfordret til, at rådets 
medlemmer fremsendte yderligere ønsker og ideer til et nyt 
kommissorium. Sekretariatet har ikke modtaget noget.  
 
I forhold til den videre proces foreslår sekretariatet følgende:  
 

 Juni – medio august: at sekretariatet i samarbejde med 
formandskabet gennemskriver kommissoriet ud fra samrådets 
input. Det gennemskrevne kommissorium sendes til skriftlig 
kommentering i samrådet. 

 Sundhedsstyregruppen behandler udkastet på møde 25. 
september 2019 

 Hjerneskadesamrådet for børn og unge behandler og 
godkender kommissoriet på møde 11. november.  
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Link til det nuværende kommissorium: 
https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/moedefora/hjerneska
de-born/godkendt-kommissorium---born.pdf  
 
 

4. Status på prøvehandlingen vedrørende rådgiverteam for 
rehabilitering på specialiseret niveau  

 
 
Beslutning:  
 
Indstillingen blev fulgt.  
 
Referat: 
 
Konny Philipsen orienterede kort om status for prøvehandlingen. 
Desværre har der kun været tre sager igennem på nuværende 
tidspunkt. Samrådet følger op på prøvehandlingen på mødet 11. 
november.  
 
Indstilling:  
 
At Hjerneskadesamrådet tager rådgiverteamets orientering til 
efterretning  
 
Sagsfremstilling:  
 
På møde i Hjerneskadesamrådet 20. marts drøftede man kort status 
på prøvehandlingen vedr. rådgiverteam for rehabilitering på 
specialiseret niveau. Desværre havde der på daværende tidspunkt 
kun været to sager igennem teamet. Derfor følges der op på 
prøvehandlingen på mødet 17. juni 2019.  
 
 

5. Evt.  
 

 Punkt til kommende møde 11. november: opsporing af børn 
og unge med hjerneskade 

 Videokonference som mulighed for at deltage i møderne – 
sekretariatet sætter næste møde op med mulighed for video 
(to mødelokaliteter – øst og vest)  

 Mødekalender 2020 – kommer ud inden sommerferien.  
 


