
 

  

 
 
 
 
Høringssvar til anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med 
erhvervet hjerneskade. 
 
Norddjurs Kommune ser positivt på, at Sundhedsstyrelsen har besluttet, at op-
datere og samle anbefalingerne for genoptrænings- og rehabiliteringsindsatser 
til voksne med erhvervet hjerneskade.  
Desuden ser vi positivt på, at der sikres mulighed for højere grad af ensartet-
hed i valget af specialiseringsniveau, når sygehusene udskriver borgere med 
genoptræningsplan.  
 
Norddjurs Kommune har følgende kommentarer til anbefalingerne: 
 
Beskrivelsen af organisering har nogle gode anbefalinger, men med de massive 
besparelser på alle niveauer af sygehusene opleves der ofte ventetid på både 
regional og høj specialiserede pladser, hvor borger udskrives til hjemkommunen 
i mellemtiden. Norddjurs Kommune vurderer at det vil være hensigtsmæssigt 
med nogle anbefalinger for hvordan sygehuse og kommune kan samarbejde om-
kring at sikre sparring, særlig lægefaglig, hvis en længere ventetid skulle opstå. 
 
Hvordan kommer man omkring persondataloven ifbm udskrivelse fra f.eks. 
højspecialiseret niveau, da de ved udskrivelse af borger reelt ikke må åbne for 
borgeren igen. Det er vigtigt at forholde sig til, da anbefalingerne ellers ikke 
kan håndhæves.  
 
Norddjurs kommune vurderer at det er en umulig opgave at kunne sikre sig at 
leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau lever op til gældende 
krav. Vi anser det som nødvendigt, for at kommunerne kan vælge de rette til-
bud, at Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Socialstyrelsen får lavet en til-
budsportal over de institutioner der kan levere rehabilitering på specialiseret 
niveau.  
 
Norddjurs Kommune ser frem til at tage de endelige anbefalinger i brug. 
 
Med venlig hilsen 
Sundhed og Omsorg 
Norddjurs Kommune 

Sundhedsstyrelsen  
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