
• Ny bekendtgørelse vedr. genoptræning (sundhedsområdet) 

• National koordinations centrale udmelding for voksne med 

kompleks erhvervet hjerneskade (socialområdet)  

• Ny vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i 

kommuner og regioner (sundheds- og socialområdet)  

 

FÆLLES VIDENSGRUNDLAG: FORLØBSPROGRAMMERNES 

ANBEFALINGER PÅ VOKSEN OG BØRNEOMRÅDET FOR 

ERHVERVET HJERNESKADE 

Nye tiltag på nationalt plan 



• Indsatser på både social og sundhedsområdet opdeles i tre/fire 
specialiseringsniveauer 

De forskellige niveauer beskrives/der angives kliniske 
retningslinjer vedrørende:  

• Målgruppe: størrelse og karakteristik 

• Faglighed: relevante fagpersoner og vidensniveau 

• Organisering: samarbejde og koordinering 

FÆLLES FOKUS PÅ KOORDINERING OG SAMARBEJDE 
MELLEM: SUNDHED, SOCIAL, ARBEJDSMARKED OG 
SPECIALUNDERVISNING 

 

 

Nationale tiltag – indhold 



Niveauer – sundhed og social 

Sundhedsområdet Socialområdet 

Rehabilitering på 
specialiseret 
niveau/indsatser på højt 
specialiseret niveau 

Genoptræning på højt 
specialiseret niveau 

Genoptræning på avanceret 
niveau/indsatser på 
specialiseret niveau 

Genoptræning basalt 
niveau/almene indsatser 



• Sundhedsaftalen og den sygdomsspecifikke aftale på 
hjerneskadeområdet (voksne og børn) – 
koordineringsgruppen samarbejdsplatform 

=>Dialog med udskrivende afdelinger for vidensdeling, planlægning og 
hensigtsmæssig koordinering af forløb 

• Rammeaftalen og det forstærkede samarbejde om de 
mest specialiserede tilbud på blandt andet 
Hjerneskadeområdet 

=>understøtte samarbejde – indhold og finansiering om sikring af 
specialiserede indsatser og tilbud 

Implementering forankret regionalt 



Potentialet:  

• I fællesskab kan de Nordjyske kommuner i samarbejde med 
Region Nordjylland gå foran i en hensigtsmæssig 
implementering af nye tiltag på hjerneskadeområdet 

• Effektive indsatser på borgerniveau med den rette indsats 

Udfordringerne:  

• Fastholdelse af de specialiserede kompetencer i samarbejde 
med alle Nordjyske kommuner 

• Udvikling af dialog i samarbejdet om 1) de højt specialiserede  
indsatser 2) nye ”varer på hylden” og 3) ”indsatser i konkrete 
forløb” 

Potentialet og udfordringerne 



Finansieringsmodeller  
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Aalborg Kommune (forbrug) 

Øvr. kommuner i RN (forbrug) 

Øvr. kommuner i RN (rest finansiering i henhold til forbrug i 2012) 

Øvrige kommuner i RN  (rest finansiering i henhold til forbrug i 2014) 


