
 

 
 

 

 

Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens anbefalinger for tværsektorielle forløb for 
voksne med erhvervet hjerneskade 

Hermed afgives høringssvar fra Aalborg Kommune vedr. Sundhedsstyrelsens anbefalinger for tværsektori-
elt samarbejde for voksne med erhvervet hjerneskade. For uddybende kommentarer se vedhæftede bilag. 
 
Helt over ordnet set er det afgørende for resultatet af rehabiliteringsindsatser på hjerneskadeområdet, at 
der i forløbet er sammenhæng på tværs af sektorer og lovgivningsområdet. De nye anbefalinger gør det 
imidlertid ikke kart, hvordan der skal bidrages til netop denne sammenhæng, og dermed heller ikke nød-
vendigvis til mere kvalitet for borgerne og deres pårørende. 
 
Sundhedsstyrelsen indleder med at afgrænse anbefalingerne til de sundhedsfaglige indsatser, og herun-
der krav til intensitet og varighed af interventionerne, samt krav til volumen og samarbejde mellem kom-
muner på avanceret niveau. En nødvendig præcisering, men de øvrige indsatser og koordineringen er be-
skrevet mere eller mindre konkret - uden stillingtagen til lovgrundlag og kvalitetssikring. Her havde det 
været ønskværdigt, at samarbejdet med Socialstyrelsen var udmøntet i andet og mere end en grundig be-
skrivelse af snitflader og forskelle mellem områderne. 
 
De væsentligste punkter er gennemgået i vedhæftede under overskrifterne: 
 

• Manglende stillingtagen til sammenhæng og samarbejde mellem lovgivningsområder 

• Retningslinjernes og bæredygtige faglige miljøer – tæt på borgerne 

• Overtager hospitalerne opgaver fra de specialiserede rehabiliteringstilbud 

• Kommunal kvalitetssikring af tilbud uden nationalt fokus 

• Hospitalernes rolle og ansvar i rehabiliteringsforløb og det nære sundhedsvæsen 
 

Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger og flere nye puljer skal sikre en bedre kvalitet i indsatserne til bor-
gere med erhvervet hjerneskade. Der er i anbefalingerne taget konkret stilling til, hvilke implementerings-
tiltag, der er nødvendige og hvem der har ansvaret for processen, herunder samspillet mellem nationalt, 
regionalt og kommunalt niveau.  
 
Aalborg Kommune stiller sig imidlertid nysgerrigt undrende overfor, om det er effektive tiltag. Det var 
netop den manglende implementering og dokumentation af kvalitet, som Rigsrevisionen i 2017 kritise-
rede. Konklusionen dengang var, at Sundheds- og Ældreministeriet ikke i tilstrækkelig grad havde sikret 
opfølgning på retningslinjer og forløbsprogram, samt de dengang mere omfattende puljeprojekter på hhv. 
150 mio. kr. til bedre genoptræning og rehabilitering i kommunerne og en pulje på 50 mio. kr. til regio-
nerne. 
 
Sidst men ikke mindst, anvendes sprog og begreber lidt løst i anbefalingerne; eksempelvis baseres en kon-
kret individuel vurdering på ”behov og ønsker”, ”behov, ønsker, potentiale og ressourcer” og forskellige 
andre kombinationer. Stringent brug af begreber gør omsætningen af anbefalingerne mere tilgængelige 
og efterlader mindre rum til fortolkning. 


