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Høringssvar fra Helsingør Kommune til udkast til 

”Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med 

erhvervet hjerneskade” 

 

Helsingør Kommune har den 8. april 2019 modtaget ”Anbefalinger for 

tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade” i høring.  

 

Generelt ser vi positivt på anbefalingerne og kan tilslutte os dem. Vi har 

følgende bemærkninger: 

 

I forhold til punkt om Koordination og samarbejde vil det være relevant, 

at aftaler om fælles kompetenceudvikling tænkes ind i allerede 

eksisterende kompetenceudviklingsforløb. Fremadrettet vil det være 

relevant at tænke i en mere systematisk og koordineret 

kompetenceudvikling, som rækker ud over de netværksgrupper, der 

allerede eksisterer inden for de forskellige fagpersonkredse. 

 

Med hensyn til indgåelse af rammeaftaler med eksterne leverandører i 

forhold til indsatser vedrørende den specialiserede rehabilitering bør der 

tages højde for kommunernes størrelse. Det kan være problematisk for 

en kommune, der modtager mindre end 10 borgere om året på 

specialiseret niveau, at indgå bindende aftaler, hvis der er økonomiske 

risici forbundet hermed. Volumen er lille og svingende og kan være svær 

at forudsige fra år til år. Helsingør Kommune har aktuelt en aftale i 

mindre skala med Kommunikationscentret i Hillerød om levering af fast 

ugentlig neuropsykologisk og logopædisk bistand på 

hjerneskadeområdet. Aftalen forhandles en gang årligt. Der er tale om 

små fagområder, dog med en forholdsvis konstant volumen, hvor det er 

fordelagtigt at købe den faglige ekspertise hos en ekstern leverandør. 

 

Med hensyn til målgruppebeskrivelsen (afsnittet Køns- og 

aldersfordeling) kunne det være interessant at få præsenteret en konkret 

aldersfordeling, herunder en opgørelse over hvor mange borgere der er i 

den erhvervsaktive alder. 

 

Vi ser i Helsingør Kommune frem til det videre arbejde med at styrke det 

tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade.  
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