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Høringssvar vedr. anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne 

med erhvervet hjerneskade 

Syddjurs Kommune har den 8. april 2019 modtaget Sundhedsstyrelsens udgivelse ”An-

befalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade”. 

 

Syddjurs Kommune medvirker gerne til at udvikle anbefalingerne for det tværsektorielle 

forløb for voksne med erhvervet hjerneskade. Nærværende høringssvar er udarbejdet 

sammen med Sundhed- og Omsorgschef Ingelise Juhl og hjerneskadekoordinator Lise-

lotte Dahl. 

 

Generelt finder Syddjurs Kommune anbefalingerne velbeskrevet og positivt, at anbefalin-

gerne er præsenteret med en vis bredde og tyngde indeholdende flere temaer og lovgiv-

ninger. 

 

Koordination og samarbejde ved rehabilitering på specialiseret niveau 

Syddjurs Kommune anerkender Sundhedsstyrelsens tilgang til håndteringen af tværsek-

torielle forløb, og at der også fokuseres på samarbejdet kommunerne imellem. 

 

Kommunen er dog bekymret for Sundhedsstyrelsens tilgang til, at kun meget få kommu-

ner vil være i stand til at varetage rehabilitering på specialiseret niveau på egen hånd, og 

at det vil være nødvendigt at udlicitere dele eller alle indsatserne til en ekstern leveran-

dør.  

 

Syddjurs Kommune gør i den forbindelse også opmærksom på vigtigheden af at sætte 

borgeren i centrum. Borgeren og de pårørende skal møde et sammenhængende sund-

hedsvæsen med gode overgange samtidig med, at de oplever overskuelighed og tryghed 

tæt på hverdagslivet. 

 

Det er Syddjurs Kommunes vurdering, at der kan være mange fordele ved, at opgaveløs-

ningen sker i primærsektoren, hvor der er et tæt samarbejde mellem de nødvendige ind-

satsområder herunder sundheds-, social-, beskæftigelses og undervisningsområdet.  
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Syddjurs Kommune har de seneste år påvist, at der kan laves gode kommunale opgave-

løsninger gennem vellykkede forløb med stor kvalitet og tilfredshed hos borgerne. Dette 

er sket gennem mobilisering af de forskellige fagligheder i kommunen, og at kommunen 

har haft mulighed for at tilkøbe ydelser, hvis behov herfor. Syddjurs Kommune vil derfor 

gerne udtrykke bekymring for, om Sundhedsstyrelsens anbefaling kan betyde, at fremti-

dige rehabiliteringsforløb på specialiseret niveau kun vil blive varetaget af eksterne leve-

randører, mens kommunen har myndighedsansvaret. 

 

Desuden er det Syddjurs Kommunes vurdering, at kommunerne i Region Midtjylland er 

blevet oprustet på området, og at der er etableret en god klyngestruktur i regionen, der 

gør det muligt at erfaringsudveksle. 

 

Inddragelse af personer med erhvervet hjerneskade og pårørende 

Syddjurs Kommune anerkender positivt, at anbefalingerne peger på en mere systematisk 

inddragelse af borgeren med erhvervet hjerneskade og dennes pårørende. Det er kom-

munens oplevelse, at de pårørende ikke altid er informeret om genoptrænings- og rehabi-

literingsplanerne inden møder med henholdsvis kommune eller sygehus. 

 

Opgave- og ansvarsfordeling 

Anbefalingerne peger på, regionen har ansvaret for vurdering og eventuel udredning af 

køreevne. Syddjurs Kommune anbefaler i den forbindelse, at der laves en yderligere 

præcisering af udredningen gennem eksempelvis screeningsværktøj eller lignende.  

 

Rehabilitering på specialiseret niveau 

Syddjurs Kommune oplever, at der ikke er en ensartethed i målgruppen for specialisere-

de rehabiliteringsplaner. Derudover er det kommunens oplevelse, at der udskrives flere 

end de forventelige 10 procent. Det er derfor kommunens anbefaling, at målgruppen for 

de specialiserede rehabiliteringsplaner præciseres således sygehusene og kommunerne 

læner sig op af en fælles tilgang og et landsgennemsnit. Hvis Region Midtjylland tenderer 

til at udskrive flere, får dette også stor betydning for den kommunale medfinansiering.  

 

I kommunen 

Syddjurs Kommune anerkender, at der etableres et samarbejde mellem sygehuslæge og 

praktiserende læge. Kommunen vil dog gøre opmærksom på, at dette kræver en formali-

sering af konkrete aftaler før dette lykkes. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Nadia Friis 

AC-medarbejder 


