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Udtalelse fra Hjernesagens repræsentantskab 2018 

 

Indfør indholdsdeklaration af de kommunale genoptræningstilbud 

Hjernesagens øverste ledelse, repræsentantskabet, har den 26. maj 2018 været samlet til 

det årlige møde og har vedtaget følgende udtalelse:  

Øget overlevelse og bedre resultater af akut behandling og korte indlæggelsesforløb skaber 

større behov for tidlig og effektiv genoptræning/rehabilitering. Ny viden om genoptræ-

ning/rehabilitering og nye teknologier på feltet giver nye muligheder. Dette skaber også flere 

berettigede forventninger blandt borgerne om kvaliteten af de tilbud, man får fra kommunen.  

Samfundsmæssigt ses der en stigende forventning til, at genoptræning/rehabilitering, im-

plementering af nye teknologier, rehabilitering i eget hjem og arbejdsfastholdelse kan med-

føre en større grad af selvstændig livsførelse hos borgerne og dermed medvirke til at be-

grænse det samlede ressourceforbrug. 

De fleste apopleksiramte vil have behov for en genoptræningsplan, der beskriver behovet 

og formålet med genoptræningen, idet en erhvervet hjerneskade ofte vil medføre en række 

alvorlige følgevirkninger, der kræver efterfølgende og undertiden langvarig genoptræning.  

Mange hjerneskader er komplekse, hvilket nødvendiggør flere forskellige indsatser. Menne-

sker med følger efter en erhvervet hjerneskade kan have begrænsninger i både: 

 Den fysiske funktion 

 Den kognitive funktion 

 Den kommunikative funktion 

 Den adfærdsmæssige og følelsesmæssige funktion. 
 
Det stiller store krav til den efterfølgende genoptræning/rehabilitering og dermed til det fag-
lige indhold af de tilbud, den ramte borger har brug for. 
 
Lovmæssigt har borgerne med lægeordineret genoptræningsplan efter udskrivning ret til frit 

at kunne vælge mellem de genoptræningstilbud, som hjemkommunen stiller til rådighed, 

hvad enten de er private eller kommunale. 

Evalueringer, kortlægninger og Hjernesagens indsamlede medlemserfaringer viser dog, at 

der er stor forskel på de genoptrænings- og rehabiliteringstilbud, hjerneskadede får, af-

hængig af hvilken kommune de bor i. Det er uigennemsigtigt for borgerne, hvilke valg de 
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har, og hvad indholdet af tilbuddet er. Efter Hjernesagens mening undergraver dette borge-

rens retssikkerhed. 

Dertil kommer snarlige ændringer af sundhedslovgivningen, hvor der indføres en genop-

træningsgaranti, der medfører, at borgeren, hvis kommunen ikke inden for 7 dage kan 

iværksætte et genoptræningstilbud, kan bruge en privat leverandør. Det fremgår her, at der 

vil blive fastsat en række krav om, hvilke kompetencer de private leverandører skal have, 

og at genoptræningen har den fornødne kvalitet.  

Efter Hjernesagens mening er der en reel risiko for, at der kan opstå en forskelsbehandling 

mellem patienter, der får tilbudt genoptræning hos en privat leverandør efter 7 dage, og 

dem, der får tilbudt kommunal genoptræning inden for 7 dage. 

Hjernesagens repræsentantskab foreslår derfor, at alle kommuner får udarbejdet en ind-

holdsdeklaration af de genoptræningstilbud, deres hjerneskadede borgere henvises til. Ind-

holdsdeklarationen skal indeholde en beskrivelse af, hvilke neurofaglige uddannel-

ser/kompetencer personalet har, hvilke teknologier og apparatur man har til rådighed samt 

måle på brugertilfredsheden. Indholdsdeklarationen skal være tilgængelig for borgeren, 

således at borgeren har en reel mulighed for et valg.  

Hjernesagens repræsentantskab opfordrer også til, at du og dine borgmesterkolleger sam-

arbejder om at få indført ensartede indholdsdeklarationer for genoptrænings- og rehabilite-

ringstilbuddene for at imødegå yderligere geografiske forskelle i tilbuddene til borgere med 

hjerneskade. 

 
 

Med venlige hilsner 

 

 

Lise Beha Erichsen   Klaus Legau 

Landsformand   Direktør 

 
 
 
 
 
 
Kopi af denne udtalelse er sendt til: 

 Kommunalbestyrelserne 
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 Sundhedsministeren 

 Kommunekontaktrådene 


