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Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet 
hjerneskade 
 
Generelt er materialet gennemarbejdet, og det er rart at arbejdsgruppen har valgt, at samle de publikationer der 
er udgivet over en årrække, i et samlet skriv og dermed anbefalinger. 
 
Inddragelse af personer med erhvervet hjerneskade og pårørende 
Det undrer mig her, at man har valgt at beskrive anbefalinger, som ikke hører under Sundhedslovens regi, her 
tænker jeg på Multi-Family Group Therapy og The Brain Injury Familiy Intervention. Umiddelbart kan man tænke, 
at dette er et fokus, som skal udarbejdes og have fokus på i en anden sammenhæng, hvor man netop inddrager 
dem, der sidder med lovgivning på dette område, altså Socialstyrelsen mv. 
Jeg tænker ikke Sundhedsstyrelsen kan komme med anbefalinger udenfor deres eget lovområde. 
 
Opgave- og ansvarsfordeling 
På nuværende tidspunkt udskrives borgerne fra sygehuset med en Specialiseret Rehabiliteringsplan. For at 
myndighed i kommunen skal kunne varetage denne, overgår rehabiliteringen ofte fra Sundhedslov til Servicelov - 
derfor er det et stort ønske, at der i samarbejde ses på denne gråzone i den specialiserede rehabilitering. 
 
Vesthimmerlands Kommune har ikke bundet penge op på sundhedslovsydelser udover egne terapeuter, det er 
derfor ikke muligt at betale et specialiseret rehabiliteringsforløb under denne lovgivning. Det vil derfor sige, at den 
specialiserede rehabilitering overgår til myndighed på servicelovs-området. Pointen her, er at fremhæve 
overgangen fra sundhedsloven til serviceloven og ikke hvordan kommunerne indbyrdes har delt deres budgetter 
op. 
 
Desuden er det er ønske at Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen sammen kigger på dette område, så man kan 
få ensrettet niveau og pris for rehabilitering. 
 
 

Det er Vesthimmerlands Kommunes anbefaling, at man holder sig til egen lovgivning, men at man 
inviterer til samarbejde omkring alle de snitflader der er, med Socialstyrelsen. 

 
 
På vegne af Vesthimmerlands Kommune 
 
Karina Bystrup Rønaa 
Hjerneskadekoordinator 
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