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Høringssvar fra Randers kommune vedrørende: ”Anbefalinger for tværsektorielle 
forløb ved genoptræning og rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade”

 Det ses som en fordel at der er sket en sammenskrivning af ”Den faglige 
visitationsretningslinje for genoptræning og rehabilitering til voksne med 
erhvervet Hjerneskade” og ”Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med 
erhvervet hjerneskade” til et samlet skriv med anbefalinger for området. 

 Det er særligt meningsfuldt, at der er et afsnit som beskriver Snitflader 
mellem sundheds- og socialområdet, og hvordan disse snitflader er tænkt og 
hvordan der er forskelligheder. Det er desuden godt, at det tydeligt fremgår, 
at anbefalingen primært har et sundhedsfagligt fokus. 

 Afsnit 3.3. Karakteristik af målgruppen og Afsnit 3.4. Genoptræningsplaner 
kunne med fordel flyttes om i Bilag, da der ikke som sådan er behov for disse 
informationer i forhold til de samlede anbefalinger. Det kunne i det bilag 
være relevant at supplere med en mere detaljeret analyse af den 
gennemsnitlige indlæggelsestid for traumatiske hjerneskader (i teksten 
henvises blot til stor variation – afsnit 3.3. s.18). 

 Afsnit 5. Inddragelse af personer med erhvervet hjerneskade og pårørende. 
Hele afsnittet bliver meget styret af konkrete metoder og det bliver mindre 
tydeligt hvad anbefalingerne er. Afsnittet bør have mere fokus på 
anbefalingerne og minder fokus på konkrete metoder.  Dette er særlig 
tydeligt i afsnit 5.4 - Indsatser målrettet pårørende, underafsnit 
Familiecentrerede indsatser. Her bliver det meget konkret på metoder. 
Indholdet kunne løftes, hvis der ikke var så meget fokus på metoden. 

 Afsnit 6. Opgave- og ansvarsfordeling, afsnittet er klar og tydeligt beskrevet 
og der er tydelige anvisninger. 
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 Afsnit 7. Organisering velbeskrevet afsnit. Det er dog layoutmæssigt meget 
tungt og kunne med fordel bygges op med kasser og andet og evt. deles i 
flere afsnit. Et for sygehuset og et for kommunen. 

 Afsnit 8 Koordination og samarbejde. Fint afsnit. 

 Det kunne samlet set ønskes, at temaet lighed i sundhed får en tydeligere 
plads i notatet. Således at der gennem hele anbefalingen er tydelighed om de 
borgere, som er social udsatte, borgere med misbrugsproblemer og borgere 
med psykiske problemer, herunder hvordan de tænkes ind i anbefalingerne. 

Med venlig hilsen

Christina Breddam
Sundhedschef


