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Kommissorium for revision af samarbejdsaftale for voksne med
erhvervet hjerneskade
Baggrund:
Sundhedsstyrelsen forventes snarligt at udgive 'Anbefalinger for
tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade'.
Anbefalingerne bygger på en revision af den faglige
visitationsretningslinje for genoptræning
og rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade fra 2014 og
forløbsprogrammet for rehabilitering af voksne med erhvervet
hjerneskade fra 2011. Som led i revisionen er de to dokumenter
samlet til ét. Revisionen har haft til formål at adressere de
udfordringer, der blev identificeret i forbindelse med servicetjekket af
genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne til mennesker med
hjerneskade. Når anbefalingerne foreligger, vil Region Midtjylland og
kommunerne i regionen indgå en ny samarbejdsaftale med afsæt i
anbefalingerne. Den nye samarbejdsaftale erstatter
samarbejdsaftalen for voksne med erhvervet hjerneskade fra 2011.
Formål:
Hjerneskadesamrådet for voksne nedsætter en tværsektoriel ad hoc
arbejdsgruppe, som får til opgave at udarbejde en aftale, som
omfatter en beskrivelse af følgende:
 Målgruppen
 Ansvars- og opgavefordeling for hospitaler, kommuner og
almen praksis
 Overgange, koordinering og kommunikation mellem
sektorerne
 Kompetenceudvikling og krav til kompetencer
 Inddragelse af patienter, pårørende og eventuelt frivillige
foreninger
 Plan for implementering
 Plan for evaluering af aftalen
 Eventuel indsamling af data med henblik på løbende
monitorering, planlægning og kvalitetsudvikling
Derudover skal de regionale medlemmer udarbejde E-dok
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retningslinje.
Arbejdsgruppen refererer til Hjerneskadesamrådet for voksne.
Målgruppe:
Sundhedsaftalen for voksne med erhvervet hjerneskade omfatter: Voksne med relativt
pludseligt opståede hjerneskader, der kan tidsfæstes og, hvor årsagen til skaderne
eksempelvis er blødninger, blodpropper, iltmangel, hovedtraumer med kvæstelsesfølger,
tumorer eller andre tilgrænsede lidelser. Andre følgetilstande efter generelle sygdomme,
misbrug, hjernerystelser, whiplash og fremadskridende neurologiske sygdomme er ikke
omfattet af sundhedsaftalen.
Kilder:
 Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade,
Sundhedsstyrelsen
 Sundhedsaftale om voksne med erhvervet hjerneskade (2011)
 Sundhedsaftalen 2019-2023. Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance
(2019)
Øvrige kilder:
 Fakta-dokument. Rehabilitering på specialiseret niveau (2017)
 Uddybende tillæg til Fakta-dokument Rehabilitering på Specialiseret niveau i Region
Midtjylland om faglige kompetencer ved rehabilitering på specialiseret niveau (2018)
 Ny samarbejdsaftale for den gode indlæggelse og udskrivelse (forelægges for
Sundhedsstyregruppen og Sundhedskoordinationsudvalget i september 2020)
 Ny samarbejdsaftale om udgående og rådgivende funktion for borgere med apopleksi
på hovedfunktionsniveau (forelægges for Sundhedsstyregruppen og
Sundhedskoordinationsudvalget i september 2020)
 Flowchart for udskrivelse fra specialiseret neurorehabilitering (udkast udarbejdet af
Regionshospitalet Hammel Neurocenter i samarbejde med tre kommunale
hjerneskadekoordinatorer, forelagt for Chefforum for Sundheds- og Ældrechefer, 26.
juni 2020)
 Erfaringer fra audit af patientforløb med behov for rehabilitering på specialiseret niveau
(gennemført i 2019, drøftes på kommende møde i Hjerneskadesamrådet for voksne den
19. november 2020)
 Drøftelser i klyngerne i efteråret 2020 af neurorehabiliteringsområdet med særlig fokus
på snitflader mellem kommuner og hospitaler (jf. drøftelse i Chefforum for Sundhedsog Ældrechefer, 26. juni 2020)
 Neurorehab-Midt. Visitation til neurorehabilitering i Region Midtjylland (2020)
Medlemmer:
4 regionale repræsentanter i form af tre repræsentanter fra hver af de tre enheder med
neurorehabilitering på hovedfunktionsniveau og én repræsentant for det specialiserede niveau
5 kommunale repræsentanter fra sundhedsområdet i form af en fra hver klynge med erfaring
fra neurorehabiliteringsområdet
1 praksiskonsulent
1 repræsentant fra regionens Patientinddragelsesudvalg

Repræsentanter kan, men behøver ikke at være medlem af Hjerneskadesamrådet for voksne.
Formandskabet er delt mellem en regional og en kommunal formand. Disse foreslås som
udgangspunkt udpeget på afdelingsledelsesniveau.
Sekretariatsbetjeningen varetages af en kommunal medarbejder fra sekretariatet for
rammeaftaler og en regional repræsentant fra Sundhedsplanlægning.
Tidsplan:
Arbejdsgruppen udpeges af Hjerneskadesamrådet for voksne inden udgangen af 2020.
Arbejdsgruppen forventes at afholde 4 møder, hvor udkast til aftale og e-dok dokument
udarbejdes.
Aftalen forventes sendt i høring i kommunerne, på hospitalerne, hos PLO-Midtjylland og i
Patientinddragelsesudvalget medio 2021.
Godkendelsesproces:
Aftalen sendes til godkendelse i Sundhedsstyregruppen, DASSOS og i Klinikforum i efteråret
2021. Aftalen sendes endvidere til godkendelse hos Sundhedskoordinationsudvalget,
Regionsrådet og Kommunalbestyrelserne.

