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Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Børne- og 
Ungdomsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget  
 
 
 

Orientering vedr. status for Projekt Helhed for Hjerneskaderamte  
Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Børne- og 
Ungdomsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 
godkendte primo 2012 udmøntning af midler på i alt 12.880.000 kr. 
fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en styrket indsats for 
hjerneskaderamte borgere i perioden 2012-2014.  
 
Midlerne skal anvendes til at implementere Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger på hjerneskadeområdet. Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen, Børne- og Ungdoms-
forvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har på 
den baggrund igangsat Projekt Helhed for Hjerneskaderamte, der skal 
styrke genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen for de godt 1.000 
voksne københavnere, der årligt rammes af en hjerneskade. Projektet 
skal samtidig sikre en bedre koordination og sammenhæng i 
Københavns Kommunes indsats for hjerneskaderamte på tværs af 
forvaltningerne.   
 
Udvalgene forelægges her status for udvikling og styrkelse af 
indsatsen for voksne hjerneskaderamte i Københavns Kommune.   
 
En styrket, koordineret indsats på hjerneskadeområdet  
I projektperioden skal forvaltningerne udvikle og afprøve en 
hjerneskadekoordinatorfunktion, benævnt Hjerneskadesamrådet. 
Hjerneskadesamrådet blev opstartet i september 2012, som en 
koordinerende indsats for hjerneskaderamte borgere, pårørende og 
relevant personale i kommunen. Hjerneskaderamte borgere tilbydes at 
få deres sagsforløb koordineret via Hjerneskadesamrådet. Dét skal 
sikre helhed og sammenhæng i borgerens rehabiliteringsforløb (bilag 
1).    
 
Hjerneskadesamrådet består i udviklings- og afprøvningsperioden af 
1-3 repræsentanter pr. forvaltning, som afholder møde hver 14. dag og 
koordinerer konkrete borgerforløb. Det forventes, at der i 
opstartsfasen i gennemsnit vil blive koordineret 6-8 borgerforløb pr. 
møde. Årligt forventes det, at ca. 300 borgerforløb vil blive 
koordineret via Hjerneskadesamrådet. I forbindelse med udmøntning 
af puljemidlerne er det et krav fra Ministeriet for Sundhed og 
Forebyggelses side at fremme kommunens neurofaglige kompetencer 
gennem samarbejde med de specialiserede tilbud på 
hjerneskadeområdet. Center for Hjerneskade deltager derfor på 
møderne i Hjerneskadesamrådet, og bistår kommunen med 
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specialiseret neurofaglig viden. Centeret deltager ikke, når der bliver 
indgået aftale om koordinering.  
 
Kompetenceudvikling og supervision af frontpersonalet  
Et andet af projektets indsatsområder er opkvalificering af 
kommunens frontmedarbejdere med henblik på at klæde 
medarbejderne på til mødet med hjerneskaderamte borgere og deres 
pårørende. Center for Hjerneskade har i efteråret 2012 stået for 
kompetenceudvikling af 300 frontmedarbejdere på tværs af de fire 
forvaltninger. I 2013-2014 fortsætter samarbejdet med Center for 
Hjerneskade, hvor frontpersonalet, på deres arbejdspladser, månedligt 
vil modtage supervision fra centret i konkrete borgersager og 
problematikker vedr. hjerneskadeområdet.  
 
Udvikling af pårørendetilbud  
Primo 2013 påbegyndes udvikling af tilbud til pårørende til borgere 
med erhvervet hjerneskade, som er projektets tredje og sidste 
indsatsområde. Tilbuddet skal støtte op om de pårørende, og sikre et 
højt informationsniveau hos dem, så de har viden om hjerneskader og 
bedre kan forstå og støtte den hjerneskaderamte. Pårørendetilbuddet 
vil udvikles, så det giver synergi med allerede eksisterende tilbud, 
både internt i Københavns Kommune, men også i forhold til 
eksempelvis patientforeninger.  
 
Fokus på effekten af en styrket, koordineret indsats 
Der er indgået samarbejde med Det Nationale Institut for Kommuner 
og Regioners Forskning og Analyse (KORA) med henblik på at måle 
effekten af den styrkede, koordinerede indsats på hjerneskadeområdet. 
Evalueringen koster 443.777 kr., og inkluderer en før- og eftermåling 
blandt personale og borgere/ pårørende med fokus på sammenhæng og 
koordinering af borgerforløb i kommunen. Evalueringen foreligger 
ultimo 2014. 
 
Videre proces  
Udvalgene modtager medio 2013 status for Projekt Helhed for 
Hjerneskaderamte, herunder godkendelse af midtvejsrapport for 
projektet. Senest den 1. august 2013 fremsendes godkendt 
midtvejsrapport til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 
Slutrapport og evaluering af projektet foreligger ultimo 2014, hvor 
projektet afsluttes.  
 
 
 
Bilag: 
1. Borgerpjece vedr. Hjerneskadesamrådet  


