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Hjerneskadesamrådet for børn og unge med erhvervet hjerneskade 

Referat fra mødet i Hjerneskadesamrådet for børn og unge 

med erhvervet hjerneskade den 22. august 2016 

 

Deltagere: Lene Holm, Jens Friis Bak, Kirsten Hansen, Anne Sloth-
Egholm, Ken Engedal, Henny Holmgaard, Irene Kølskov, Irma 
Edqvist, Merete Stubkjær Christensen, Torben Skovbo Hansen, Jonas 
Kjeldbjerg Hansen, Bent Windelborg Nielsen, Nanna Hye Sun Kruuse, 
Gaby Juhl, Pernille Vieth, Maria Eeg Smidt og Charlotte Jensen. 
 
Afbud:  Ann Hermansen, Trine Blomgreen og Mads Venø Jessen. 
 
 
1. Godkendelse af referat fra mødet den 7. marts 2016     
Indstilling: At referatet fra mødet den 7. marts 2016 godkendes. 
  
Referat: 

Referatet blev godkendt. 

 

 
2. Kortlægning af antallet af børn og unge med erhvervet 
hjerneskade 
Indstilling: At Hjerneskadesamrådet præciserer hvilke 
sværhedsgrader af hjerneskade, der skal kortlægges, og hvilke(n) 
sværhedsgrad, der skal spørges til. Hjerneskadesamrådet bedes 
udarbejde konkrete spørgsmål, der kan bruges til kortlægningen. 
  
På Hjerneskadesamrådsmøde den 7. marts 2016 besluttede man, at 
kortlægningen kan udarbejdes i to faser, jf. nedenstående. Fase 1 er 
allerede gennemført:  

  
1.    Via de diagnosekoder, der findes i Forløbsprogrammet for 

børn og unge med erhvervet hjerneskade. Med dette 
dataudtræk er der skabt overblik over hvor mange 
individuelle børn og unge, der kommer i ambulant 
behandling/er indlagt i årene 2013, 2014, 2015. Dette 
dataudtræk er foretaget af en af Hjerneskadesamrådets 
repræsentanter fra hospitalsenhederne, hvor Sekretariatet for 
rammeaftaler har bistået og behandlet data.  
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2.    Da det ikke er alle børn og unge, der får en 
genoptræningsplan, ønsker Hjerneskadesamrådet endvidere 
at indhente data fra kommunerne i forhold til antal, alder, 
skadestidspunkt og diagnose (hvis muligt).  

  
Fase to er endnu ikke gennemført og Hjerneskadesamrådet sendte på 
den baggrund en forespørgsel til DASSOS med henblik på, at 
Sekretariatet for rammeaftaler i samarbejde med kommunerne 
udfører en kortlægning af ovenstående målgruppe i de midtjyske 
kommuner. DASSOS behandlede punktet på sit møde den 18. maj. 

  
Sekretariat for rammeaftaler bemærker i sin sagsfremstilling til 
DASSOS, at kortlægningen rent praktisk kan gennemføres, men at 
Sekretariatet ikke har overblik over ressourceforbruget i kommunerne 
i forbindelse med manuel gennemgang af de aktuelle sager i forhold 
til antal, alder, skadestidspunkt og diagnose. DASSOS skal i givet fald 
være indstillet på at afse medarbejderressourcer hertil, for at 
kortlægningen kan gennemføres.  

  
DASSOS besluttede at godkende kortlægningen. De ville gerne vide 
hvilke grader af hjerneskade der spørges til. Derudover ville de 
gerne, at Hjerneskadesamrådet præciserer hvilket område, der skal 
spørges til (hvis de præcis kan tilgås). Derudover præciseres med 
eksempelvis 5 spørgsmål. 
  
Referat: 

Dataudtrækket er meget omfattende. Nogle børn kan fremgå flere 

gange i dataudtrækket, og vi skal derfor være varsomme med at 

bruge total-tal. En diagnose er ikke nødvendigvis ensbetydende med, 

at man har behov for rehabilitering, og det er derfor ikke sikkert, at 

alle børnene i dataudtrækket skal have et tilbud i kommunen. 

Dataudtrækket viser, at der er tale om få børn. 

 

Der er behov for at få yderligere overblik over børn med erhvervet 

hjerneskade. DASSOS bakker op om at gennemføre en yderligere 

kortlægning, hvor der spørges til indsatsen.  

 

Det blev drøftet, hvad vi vil bruge kortlægningen til. Vores formål er 

at sikre koordination og faglighed og skabe en organisering, som 

støtter op om koordinationen og fagligheden. Kortlægningen kan 

være med til at motivere til at få etableret et eller flere centre i 

regionen, som er eksperter i rehabilitering af børn med erhvervet 

hjerneskade. 

 

Det blev aftalt at stille følgende tre spørgsmål til kommunerne: 

• Hvor mange børn med erhvervet hjerneskade (1) i alderen 0-

18 år har I pr. 1. september 2016 i et rehabiliteringstilbud, 

som er udskrevet med en genoptræningsplan til almen 
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genoptræning (visiteret til avanceret niveau) eller 

rehabilitering på specialiseret niveau (2)?  
 
(1: Omfatter følgende diagnoser: Traumatisk hjerneskade, 

Encephalopati (diffus hjerneskade af anden årsag), Infektion i 

centralnervesystemet (betændelse i hjernen og i hjernens 

hinder), Tumor i hjernen (kræft samt godartede svulster i 

hjernen), Apopleksi (blodprop i hjernen og hjerneblødning), 

Subarachnoiadalblødning (hjernehindeblødning), Sequelae 

(følger på grund af en hjerneskade og dennes behandling med 

reference til en af ovenstående diagnoser) 

 

(2: Genoptræning på avanceret niveau og rehabilitering på 

specialiseret niveau er defineret i bekendtgørelse nr. 1088 af 

06/10/2014 om genoptræningsplaner og om patientens frie 

valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus, 

Vejledning nr. 9759 af 08/10/2014 om genoptræning og 

vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner) 

  
• Hvordan er koordinationen af indsatsen for børn og unge med 

erhvervet hjerneskade organiseret på tværs af lovgivninger 

(f.eks. sundhed, social og skole) i kommunen?  
  

• Vurderer kommunen, at der er behov for at etablere en eller 

flere tværkommunale/regionale 

rådgivningsfunktioner/kompetencecentre, som kan levere 

rådgivning til kommunerne i Region Midtjylland i sager om 

børn og unge med erhvervet hjerneskade? Hvorfor/hvorfor 

ikke? Har I forslag eller ønsker til, hvordan et sådant 

kompetencecenter vil kunne finansieres?  
  

Under drøftelsen af punktet blev bl.a. følgende fremhævet: 

 

Der blev spurgt til, om vi skal spørge til hvilke samarbejdsparter, 

kommunerne har. Dette spørger vi ikke om. 

 

Det blev foreslået at oprette en "meldefunktion", hvor hospitalerne 

varsler kommunerne, når de har et barn med en erhvervet 

hjerneskade. Det kan være en udfordring at forudse under 

indlæggelsen, om børnene får følger af deres hjerneskade. 

 

Det blev drøftet, hvordan vi følger op på de børn, som først viser tegn 

på følger efter en hjerneskade senere i deres liv. Det blev foreslået, 

at kommunerne følger op på disse børn. I Viborg Kommune er de ved 

at etablere et tilbud, hvor forældrene giver tilsagn til, at hospitalet 

orienterer hjerneskadesamrådet i kommunen om barnet således, at 

kommunen bliver opmærksom på barnet. 
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Det blev foreslået, at hospitalerne og de regionale tilbud beskriver, 

om de oplever konkrete udfordringer i samarbejdet med 

kommunerne/og i koordineringen af indsatsen, og hvad de eventuelle 

udfordringer består i.  

 

Det blev forslået at spørge til, hvordan kommunerne sætter fælles 

mål for indsatsen overfor det enkelte barn. 

 

Kommunerne arbejder med de 9 diagnoser, der er nævnt i 

forløbsprogrammet. Det blev drøftet, om det er relevant at spørge til 

diagnoser i kortlægningen.  

 

Vi skal være opmærksomme på, at børnene/de unge får tilbud efter 

forskellige lovgivninger. Dette er med til at komplicere forløbene.  

 

Udkast til spørgsmål rundsendes til medlemmerne af samrådet, inden 

de sendes til kommunerne. 

 
 

3. Visitationsretningslinje 

Indstilling: Hjerneskadesamrådet drøfter visitationsretningslinjerne 
og scenarierne. 
  
På mødet den 3. marts 2016 blev det aftalt, at medlemmerne af 
hjerneskadesamrådet drøfter scenarierne for arbejdet med 
visitationsretningslinjerne med baglandet.  
  
Referat: 

Silkeborg Kommune har drøftet scenarierne. De har behov for at vide 

hvilke udfordringer, regionen oplever, for at de kan tage konkret 

stilling til scenarierne.  

 

Punktet hænger tæt sammen med punkt 2. Vi behandler scenarierne 

igen, når vi har fået svar på kortlægningen. 

 

 
4. Tilbud til neuropsykologiske vurderinger 

Indtilling: Hjerneskadesamrådet drøfter hvilke tilbud, der er til 
neuropsykologiske vurderinger af børn. 
 
Børneafdelingen på Hospitalsenheden Vest har spurgt til hvilke tilbud, 
der findes til neuropsykologiske vurderinger af børn. 
 
Referat: 

IKH har et tilbud, som kommunen og hospitalerne kan henvise til.  
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Under projektet Bristede Drømme – Nyt Håb er der oprettet et 

udredningsambulatorium. Merete orienterer om dette tilbud på næste 

møde. 

 
 
5. Status for arbejdsgruppe vedr. rehabilitering på 
specialiseret niveau 
Indstilling: At orienteringen tages til efterretning. 
  

 Der er nedsat en arbejdsgruppe om rehabilitering på specialiseret 
niveau.  
  
Henny Holmgaard, Irma Edqvist og Bodil Kloborg (IKH) 
repræsenterer Hjerneskadesamrådet for børn og unge. 
  
Referat: 

Der afholdes første møde i gruppen den 23. august. 

 

 
6. Fællesmødet for begge hjerneskadesamråd  
Indstilling: At Hjerneskadesamrådet kommer med forslag til indhold 
på fællesmødet for de to hjerneskadesamråd. 
 
Der afholdes fællesmøde for de to hjerneskadesamråd den 6. oktober 
2016.  
 
Hjerneskadesamrådet kommer med forslag til, hvad der kan 
behandles på mødet.  
 
Et forslag er foreløbigt produkt fra arbejdsgruppen vedr. 
rehabilitering på specialiseret niveau. 
 
Referat: 

Forslag til punkter: 

• Status for arbejdet i børne-ungesamrådet – hvad har vi 

arbejdet med 

• Tumorområdet – her er en patientgruppe, som ikke bliver 

rehabiliteret 

• Audit på rehabiliteringsforløb på tværs af sektorer  

• Overgangen fra barn til voksen – hvordan håndterer vi 

overgangen? 

• Bristede drømme – nyt håb – hvad skal der ske fremover? 

• Rehabilitering på specialiseret niveau 

 

 
7. Eventuelt 
Referat: 
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Lene Holm stopper som kommunal medformand og træder ud af 

hjerneskadesamrået pga. nyt job. Der sendes brev til kommunerne 

med henblik på at få udpeget en ny kommunal medformand. 

 

 
 
Referent: Charlotte Jensen  
  
  
 
 
 
 


