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Generelt finder vi at de nye anbefalinger er relevante og er et godt grundlag for at kvalificere 

de tværsektorielle forløb og sikre ensartet høj kvalitet og sammenhæng i den samlede gen-

optrænings- og rehabiliteringsindsats, for borgere med erhvervet hjerneskade.  

Holbæk Kommune har følgende kommentarer: 

➢ Vi er i tvivl om anbefalingerne erstatter den faglige vistationsretningslinje, SST, 2014. 

 

➢ Vi ser fortsat en udfordring i, at terminologien på det kommunale sundhedsområde, 

det specialiserede område og mest specialiserede social- og specialundervisnings-

område ikke er afgrænset på sammen måde. I Anbefalingerne beskrives en rettesnor 

for at det mest specialiserede sociale område er at sidestille med rehabilitering på 

specialiseret niveau. Størsteparten af de borgere med erhvervet hjerneskade Holbæk 

kommune modtager på en genoptræningsplan, stratificeres til at være på avanceret 

niveau. En del af disse borgere har samtidig behov for indsats efter sociallovgivnin-

gen. Anbefalingerne beskriver ikke en rettesnor for hvor borgere på avanceret niveau 

jf. sundhedsloven placeres sig i forhold til stratificeringen på det specialiserede områ-

det. Holbæk Kommune forslår derfor, et mere uddybende afsnit imellem de to områ-

der for at understøtte rehabiliteringen på tværs af lovgivninger for den konkrete bor-

ger. 

 

➢ Hvis der er foretaget undersøgelser, bør genoptræningsplanen indeholde relevante 

resultater. Det kunne eksempelvis være beskrivelse af CT-scanning.   

 

➢ Vi ved at borgerne udskrives tidligere og tidligere fra sygehuset, hvor de kommer fra 

specialafdelinger med plejepersonale der har et højt kompetenceniveau på området. 
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Ved udskrivelsen kommer borgerne ofte ud i hjemmeplejen der overvejende kun løf-

ter på basalt niveau på området.  

Der er et stort krav til kompetenceniveau på terapeutsiden, men for den faggruppe 

der skal understøtte indsatsen i hjemmet hele døgnet er der ikke beskrevet et tydeligt 

kompetenceniveau. Holbæk Kommune forslår derfor, at anbefalingerne tilskrives et 

fokus på kompetencer i den kommunale pleje. 

 

Med venlig Hilsen 

 

Anne Juel Rasmussen 

Chefkonsulent, Aktiv hele livet –  

Ældre og sundhed, Holbæk kommune. 

 

 

 


