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Referat af møde i Hjerneskadesamråd Børn & Unge  

 

 

Dato:   Torsdag den 6. april kl. 13.00 – 16.00 

 

Deltagere:  Kirsten Hansen, Jonas Kjeldberg Hansen, Merete Stubkjær, Birgit 

Madsen, Irma Edqvist, Torben Hansen, Henny Holmgaard, Irene Kølskov, Bodil Klo-

borg, Dagny Kloster, Jens Friis Bak og Kristine Brodam (sekretær) 

 

  

1. Drøftelse af samrådets arbejdsform  

 

Samrådet drøftede kommissoriet og aftalte, at der umiddelbart ikke er anledning til at revidere 

det. Samrådet aftalte, at man fremadrettet vil arbejde med et levende arbejdsdokument, hvor 

man på hvert møde vil tilføje nye identificerede problemer eller nye løsninger på samrådet fast-

satte opgaver.  

 

 

 

2. Orientering om koordinationsprojekt v/ Jonas Kjeldberg Hansen. Fra overgange til sam-

menhænge – en mulig model for samarbejde mellem kommune og børneafdeling  

 
Jonas Kjeldberg Hansen præsenterede samrådet for erfaringerne fra Regionshospitalet Viborg 

med direkte samarbejde mellem neuropædiatrisk læge og den kommunale hjerneskadekoordina-

tor. Samrådet opfordrer til at modellen for samarbejde udbredes breder i regionen. Samrådet af-

talte også, at arbejdsgruppen, der skal se på rehabilitering på specialiseret niveau (punkt 5), vil 

tage erfaringerne fra dette projekt med i deres arbejde.  

 

Oplægget er vedlagt referatet.   

 

 

 

3. Orientering om udfordringer med Tværfaglig Status v/ Merete Stubkjær Christensen 

Merete Stubkjær orienterede om, at man fra Hammel Neurocenter rent teknisk ikke sende tvær-

faglig status. Der er aktuelt forsøg med en ny MedCOM standart på voksenområdet.   

 
 



 
 

Aktuelt er udfordringen at genoptræningsplan og tværfaglig status kommer ind via to forskellige 

kanaler i kommunen. Det er efterfølgende op til kommunerne at sikre, at planerne bliver delt og 

formidlet videre til de relevante i kommunen.  

 

Merete Stubkjær oplyste, at der er sendt en orienteringsmail om problematikken til kommuner-

ne.  

 

4. Orientering om rehabiliteringstilbud på Hammel Neurocenter v/ Merete Stubkjær Chri-

stensen 

Merete Stubkjær orienterede om, at Sundhedskoordinationsudvalget har anmodet hospitalerne 

om at beskrive de ydelser, de tilbyder i forhold til specialiseret ambulant behandling.  

Hammel Neurocenter har derfor i samarbejde med en række kommunerne udarbejdet en over-

sigt over ydelserne på specialiseret niveau. Når rapporten er færdig vil den blive præsenteret for 

samrådet.  

 

 
 

5. Tema: Rehabilitering på specialiseret niveau 

Birgit Madsen gennemgik kort arbejdet med rapporten om rehabilitering på specialiseret niveau. 

Samrådet gennemgik derefter anbefalingerne.  

 

I forhold til anbefaling af monitorering af genoptræningsplan tilsluttede samrådet sig anbefalin-

gen med den tilføjelse, at der på børneområdet gennemføres audits af genoptræningsplaner. 

Samrådet vil anbefale at sundhedsstyregruppen afklarer, hvordan man skal monitorere og måle 

effekt på børneområdet.  

 

I forhold til anbefaling vedr. tværkommunal samarbejde om rehabilitering på specialiseret tilbud 

aftalte samrådet, at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal uddybe anbefalingen med operationel-

le anvisninger af, hvad et specialiseret rehabiliteringstilbud skal indeholde.  

  

I forhold til anbefaling vedr. læringsplan tilslutter samrådet anbefalingen med den tilføjelse, at 

læringsplan bør ændres til kommunal rehabiliteringsplan. Det bør også fremgå, hvad en kommu-

nal rehabiliteringsplan bør indeholde.  

  

I forhold til anbefaling vedr. hjerneskadeteam tilslutter samrådet sig anbefalingen med den be-

mærkning at anbefalingen bør tilskærpes så, det anbefales, at der er i hver kommune etableres 

hjerneskadeteams.  

  

I forhold til anbefaling vedr. anbringelse anerkendte samrådet problematikken og aftalte, at på-

pege problemet i det kommende arbejdspapir. Samrådet anerkendte, at man aktuelt ikke kan lø-

se problematikken i samrådet.  

 

I forhold til den nationale anbefaling vedr. supervision tilslutter samrådet sig beslutningen fra 

hjerneskadesamrådet for voksne om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en opera-

tionel definition af supervision. Denne vil gælde både for børne- og voksenområdet.   



 
 

  

Samrådet tilsluttede sig de øvrige anbefalinger uden bemærkninger.  

 

Samrådet besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Irene Sørensen, Henny Holm-

gaard, Merete Stubkjær, Irma Edqvist og Bodil Kloborg. Arbejdsgruppen skal udarbejde konkrete 

forslag til udmøntning af anbefalingerne i forhold til at afklare hvilke kompetencer og hvilken vo-

lumen, der skal være for at kunne varetage en højt specialiseret rehabilitering – anbefaling 9.8 i 

udkast til rapport om rehabilitering på specialiseret niveau.  

 

Arbejdsgruppen skal præsentere sit arbejde på mødet i samrådet den 24. august.  

 

6. Opsamling på mødet  

Næste møde er 24. august. På mødet vil arbejdsgruppen præsentere sine operationelle anbefa-

linger og samrådet vil igen drøfte rapport om rehabilitering på specialiseret niveau. Rapporten vil 

inden næste møde være redigeret på baggrund af kommentarer fra de to hjerneskadesamråd og 

efterfølgende på et formandsmøde. 

 

Der er planlagt fællesmøde med voksensamrådet den 4. oktober.  

 
 


