
                   

    Dato: 16. marts 2016 

    Sagsbehandler:  

    Mette Vest Hansen 

    Tlf. 25 48 07 89 

    mvha@viborg.dk 

 

 

 

 

 

 
 
    Prinsens Allé 5 
    DK-8800 Viborg 
    www.rammeaftaler.viborg.dk 
 
 
 
 

 Til Hjerneskadesamrådet for børn- og ungeområdet 
 
 
Referat for møde i Hjerneskadesamrådet for børn- og ungeområdet den 7. marts 2016 
 
Kære alle 
 
Hermed fremsendes referatet for møde i Hjerneskadesamrådet, børn og unge den 7. marts 
2016 kl. 13.00 – 15.00. Mødet blev afholdt i lokale M1.4 på Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, 
8800 Viborg. 
   
Deltagere: 
Jens Friis Bak, Lægefaglig Direktør, HEV (regional formand) 
Lene Holm, Centerleder for Træning og Sundhedsfremme, Holstebro kommune (kommunal 
formand) 
Irene Kølskov Sørensen, Hjerneskadekoordinator, Viborg Kommune 
Irma Edqvist, Hjerneskadekoordinator, Skanderborg Kommune 
Henny Holmgaard, Hjerneskadekoordinator, Herning Kommune 
Anne Sloth-Egholm, Sundhedscenterleder, Horsens Kommune 
Ken Engedal, Børne- og Familiechef, Silkeborg Kommune 
Kirsten Hansen, Leder af PPR, Ringkøbing-Skjern Kommune 
Henrik Andreas Jensen, Leder af Børn og Familie, Udførerområdet, Randers Kommune (stedfortræ-
der for Ann Hermansen, Familiechef, Randers Kommune) 
Torben Skovbo Hansen, Overlæge, Neurokirurgisk Afdeling, AUH 
Jonas Kjeldberg Hansen, Neuropædiatrisk Overlæge, Børneafdelingen, Hospitalsenheden Midt 
Bent Windelborg Nielsen, Ledende Overlæge, Børneafdelingen, Hospitalsenheden Randers 
Gaby Juhl, Områdeleder, Institut for Kommunikation og Handicap, Specialområde Kommunikation 
og Undervisning 
Kathrine Blomgreen, Fagkonsulent, Psykiatri- og Socialområdet 
Mette Schrøder, Ledende Terapeut, RHN (stedfortræder for Merete Stubkjær Christensen, Ledende 
Overlæge, RHN) 
Pernille Vieth, Praktiserende læge 
Mette Vest Hansen, AC fuldmægtig, Sekretariatet for rammeaftaler (ref.) 
 
Afbud: 
Nanna Hye Sun Kruuse, Neuropsykolog, Institut for Kommunikation og Handicap 
Charlotte Jensen, AC fuldmægtig, Nære Sundhedstilbud 
Mads Venø Jessen, AC konsulent, KOSU 
 

 
Referat:  

 

 
1. Velkomst og præsentation 

Børneneuropsykolog Helle Kathrine Rasmussen har meldt fra ift. Hjerneskadesamrådet. 
Børneneuropsykolog Nanna Kruuse fra IKH overtager pladsen. Områdeleder på IKH, John 
Jørgensen er gået på pension. Gaby Juhl, der har overtaget stillingen, fortsætter fremover i 
Hjerneskadesamrådet. 
 
Bilag:  

 Deltagerliste  
 
-------------------------------------------------- 
Referat: 
 Formandsskabet byder velkommen og deltagerne præsenterer sig selv. 
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2. Godkendelse af referat fra Hjerneskadesamråd den 26. oktober 2015 

 
Bilag: 

 Referat fra Hjerneskadesamråd den 26. oktober 2015 
 
-------------------------------------- 
Referat: 
Jf. punkt 4: Det bemærkes at IKH også tilbyder neuropsykologisk undersøgelse af børn. Dette ret-
tes i referatet. 
 
Jf. punkt 2, s.2: Det bemærkes at der i afsnit 1, linje 3-4 står ”voksne med kompleks erhvervet  
Hjerneskade”. Dette rettes ikke i referatet, da der er tale om den korrekte betegnelse i givne kon-
tekst. Den afrapportering fra Region Midtjylland, der henvises til beskriver netop de udfordringer, 
der er har vist sig ift. Region Midtjyllands arbejde med Sundhedsaftalen 2013 ift. voksne med kom-
pleks erhvervet hjerneskade – og altså ikke børn og unge. 
 
 

 
3. Drøftelse af arbejdsområdet og udarbejdelse af arbejdsplan for 2016 – 2017 

Dette punkt blev flyttet fra sidste møde i Hjerneskadesamrådet til dette møde. Hjerneskade-
samrådet 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. 

 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. 
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 Der indstilles: 

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

 
------------------------------------------------------- 
Referat: 
Der er enighed om at området er udfordret ift. samarbejde på tværs af sektorer og mangler en kort-
lægning af hvad der er for børn og unge med erhvervet hjerneskade – herunder i relation til nye 
lovgivninger på området.  
 
Kommunerne oplever en udfordring ift. børn med tumorer ift. formidling af den videre indsats i kom-
munerne. Kommunerne ønsker tidligere inddragelse af hjerneskadekoordinatorer, da der er behov 
for at koordinere ift. skole mv. Torben Skovbo Hansen tager opmærksomhedspunktet med ind i 
relevant arbejdsgruppe med henblik på, at drøfte hvordan kommunerne kan inddrages tidligere. 
 
Der er enighed om at der med fordel kan arbejdes på at ensrette metoder/fælles sprog ift. testred-
skaber og opfølgning på behandlinger. Det aftales af dette gives videre til den gruppe, der arbejder 
med det på voksenområdet for at høre hvordan de har grebet det an. I forbindelse med ovenstående 
vurderes det at testredskaberne på børne- og ungeområdet ikke er lige så gode som på voksenom-
rådet. Det er således vanskeligt at nå frem til en relativ god effektmåling, bl.a. fordi der på børn- og 
ungeområdet er få børn, men mange metoder. 
 
Der rettes endvidere opmærksomhed på implementering og opfølgning af initiativer, som et centralt 
punkt at arbejde med. 
 
Det besluttes at der arbejdes videre med implementering, overblik over antal, indsatser og tilbud til 
målgruppen, videndeling og udbredelse af metoder og redskaber. Se pkt. 4 i indeværende referat 
for mere information om konkrete initiativer. 

 
 

 
4. Kortlægning af antallet af børn og unge med erhvervet hjerneskade i de enkelte kom-

muner samt kortlægning af hjerneskadekoordinatorer 
 
Jf. referatet fra Hjerneskadesamrådets møde den 26. oktober 2015 (pkt.2), bemærkede 
Hjerneskadesamrådet, at der er uklarhed over hvordan antallet af børn og unge med en 
erhvervet hjerneskade fordeler sig i de enkelte kommuner. Derudover ønskes der også klar-
hed over hvem der varetager koordineringen af hjerneskadeområdet, børn og unge i de 
enkelte kommuner. Rammeaftalesekretariatet har i mellemtiden sendt en rundspørge rundt 
i kommunerne ift. koordineringen af hjerneskadeområdet, børn og unge. 15 kommuner har 
givet en tilbagemelding på hvem der kan kontaktes i deres kommune. Langt de fleste af de 
kommuner oplyser endvidere, at de har en person, der særskilt varetager børn og unge 
området (i sammenhæng med andre opgaver) – og altså ikke varetager hjerneskadekoordi-
nationen på både voksen og børn og unge området. 
 
I forbindelse med kortlægning af antallet af børn og unge med erhvervet hjerneskade skal 
det nævnes, at Socialstyrelsen på Koordinationsforummøde i KL den 27. november 2015, 
oplyste at der med al sandsynlighed vil komme en central udmelding ift. børn og unge med 
erhvervet hjerneskade i løbet af de kommende år. 
 
Bilag: 

 Oversigt over kontaktpersoner ift. hjerneskadekoordinatorer på børn og ungeområ-
det i kommunerne.  

 
Der indstilles: 
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 At Hjerneskadesamrådet drøfter, hvordan en kortlægning af antallet af børn og unge 
med erhvervet hjerneskade i kommunerne, kan kortlægges. 

 
-------------------------------------------------- 
Referat: 
Der orienteres kort om vedhæftede liste over hjerneskadekoordinatorer på børn- og ungeområdet. 
 
Ideer til kortlægning af antallet af børn og unge med erhvervet hjerneskade drøftes. Horsens Kom-
mune orienterer om, at de opererer med en aktiv (børn og unge der er i tilbud) og en passiv (poten-
tielle til et tilbud) liste i kombination med hjerneskadeteam og ad hoc opfølgningsmøder. Viborg 
Kommune oplyser at de registrerer alle børn og unge med en hjerneskade og følger op en gang om 
året ift. hvem der er kommet på listen i indeværende år og hvem der er kørende over tid. Herning, 
Ringkøbing-Skjern og Skanderborg Kommuner oplyser at de ligeledes anvender en excel-model 
med liste over børnene/de unge i kombination med hjerneskadeteam/netværk og løbende opfølg-
ning. Der efterlyses smartere løsninger ift. registreringer af børn og unge med en erhvervet hjerne-
skade. 
 
Med henblik på at få et overblik over antallet af børn og unge med en erhvervet hjerneskade i region 
midtjylland aftales det at: 
 

- Bent Windelborg Nielsen indhenter oplysninger via diagnosekoder. Diagnosekoderne findes 
i Forløbsprogrammet. Mette Vest Hansen sender koderne. Kortlægningen vil kunne give et 
indblik i hvor mange individuelle børn og unge, der kommer i ambulant behandling/indlagt i 
årene 2013, 2014 og 2015. 
 

- Da det ikke er alle børn og unge, der får en GOP, aftales det at der indhentes data fra 
kommunerne ift. antal, alder, diagnose (hvis muligt) og skadestidspunkt. Det aftales at 
Henny Holmgaard og Irma Edqvist sender anonymiserede eksempler af deres regestrings-
praksis til Mette Vest Hansen, som kan vedhæfte disse i forespørgslen til kommunerne. 
Rammeaftalesekretariatet oplyser formandsskabet den 8. marts 2016 om at en sådan kort-
lægning erfares at være yderst ressourcekrævende både for Rammeaftalesekretariatet og 
kommunerne, hvorfor en sådan bestilling skal besluttes i DASSOS. Lene Holm meddeler, at 
der fortsat er ønske om at kortlægge antallet af børn og unge med erhvervet hjerneskade i 
kommunerne. Forslaget forelægges DASSOS forventeligt den 18. maj 2016.  
 

 
 

5. Præsentation og drøftelse af hvordan den nye visitationsretningslinje løftes op v/ ar-
bejdsgruppen 
 
På sidste hjerneskadesamråd blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Henny Holm-
gaard, Irene Kølskov Sørensen, Irma Edqvist, Merete Stubkjær Christensen og Mette Vest 
Hansen. Dette mhp. at skitsere en række scenarier, der kan være med til at løfte visitations-
retningslinjerne samt understøtte det interkommunale samarbejde. Arbejdsgruppen har nu 
udarbejdet en række grovskitser til relevante scenarier. 
 
Der indstilles: 

 At Hjerneskadesamrådet drøfter arbejdsgruppens forslag til hvordan visitationsret-
ningslinjerne kan løftes. 
 

Bilag: 

 Visitationsretningslinjer børn & unge – uden psykiatrisk komorbiditet. 

 Visitationsretningslinjer børn & unge – med psykiatrisk komorbiditet (høringsud-
kast). 
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--------------------------------------------- 
Referat: 
Irene Kølskov Sørensen, Irma Edqvist og Henny Holmgaard præsenterer de tre scenarier arbejds-
gruppen har arbejdet med. Præsentationen samt uddybende notat medsendes referatet. 
 
Samrådet er enig om at den nuværende model ikke er hensigtsmæssig og at der skal arbejdes på 
at finde en bedre model. Samrådet ønsker at drøfte scenarierne med deres bagland. Punktet sættes 
på dagordenen på det kommende møde i hjerneskadesamrådet den 22. august 2016. 

 
 

6. Rehabilitering på specialiseret niveau 
 
Temagruppen for behandling, pleje, træning og rehabilitering skal have et samarbejde med 
begge hjerneskadesamråd om rehabilitering på specialiseret niveau. Et forslag fra tema-
gruppen og arbejdsgruppen vedr. træning er, at vi laver et lille temamøde, hvor repræsen-
tanter fra begge samråd mødes med arbejdsgruppen vedr. træning for at afdække de udfor-
dringer, der kan være i forbindelse med det tværsektorielle samarbejde – og finde forslag til 
løsninger, hvis der er behov for det.  
 
Medlemmer af træningsgruppen: 

 Ledende terapeut Helene Henrichsen, Struer Kommune 

 Terapeut Jannie Fogh Kristensen, Randers Kommune 

 Chefkonsulent Inger Buhl Foged, Horsens Kommune 

 Ledende terapeut Mette Schrøder, Hammel Neurocenter 

 Ledende terapeut Helle Kruuse Andersen, AUH 

 Ledende terapeut Lene Lange, RH Horsens  
 
 
Bilag: 

 Notat om status for implementering af ”Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og 
om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus” og imple-
menteringsplan for indsatserne på området i sundhedsaftalen. 

 
Der indstilles: 

 At Hjerneskadesamrådet drøfter hvordan rehabilitering på specialiseret niveau 
håndteres. 

 
 
 
------------------------------------------ 
Referat: 
Der orienteres om, at Hjerneskadesamrådet på voksenområdet har indgået en aftale med ovenstå-
ende temagruppe om at udarbejde et værdipapir til, at sikre en helhedsorienteret indsats for borge-
ren. Hjerneskadesamrådet, børn og unge beslutter at de læner sig op ad Hjerneskadesamrådet på 
voksenområdets udkast.  
 
Mette Schrøder orienterer om en række tværsektorielle seminarer på RHN. Der er opbakning fra 
Hjerneskadesamrådet til, at børn og ungeområdet får et selvstændigt seminar. 
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7. Orientering om hjerneskadekonference på Regionshospitalet Hammel Neurocenter 
 
Regionshospitalet Hammel Neurocenter er i samarbejde med Sekretariatet for rammeaftaler 
i gang med at arrangere en hjerneskadekonference på RHN. Konferencen henvender sig til 
ledere og praktikere inden for det kommunale såvel som det regionale system og vil tage 
udgangspunkt i det sammenhængende patientforløb. På konferencen fremhæves bl.a. ud-
valgte kommunale og regionale tiltag og værktøjer, der de seneste år er blevet udarbejdet i 
en regional og en kommunal kontekst. Der er endnu ikke fastsat en dato for konferencen, 
men den forventes at ligge i juni 2016. 
 
---------------------------------------- 
Referat: 
Hjerneskadesamrådet orienteres om ovenstående konference. 

 
 

8. Eventuelt 
 
------------------------------------------ 
Referat: 
Mette Vest Hansen oplyser, at hun har opsagt sin stilling pr. 1. maj. Der oplyses endvidere om, 
at Line Rørholm Poulsen fortsætter i en anden stilling efter sin barsel. Pr. 1. maj 2016 vil det 
derfor være Charlotte Jensen, Nære Sundhedstilbud, der varetager sekretærfunktionen for 
begge samråd indtil der er en afklaring på hvem der overtager opgaven. 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Kommunal formand Lene Holm                                    Regional formand Jens Friis Bak 
Centerleder for Træning og Sundhedsfremme            Lægefaglig Direktør 
Holstebro Kommune                                                      Hospitalsenheden Vest  

 

 
 


