
7 STEDER PÅPEGER SUNDHEDSSTYRELSEN BEHOVET FOR AT 

KOORDINERE INDSATSEN OVER FOR BØRN MED HJERNESKADE 

Fra Genoptræning og rehabilitering til børn og unge med erhvervet hjerneskade – en faglig 

visitationsretningslinje https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/genoptraening-og-

rehabilitering/~/media/207362A7ED4F40C5AE551E907B588D57.ashx  

s. 6: Endelig har børn og unge med erhvervet hjerneskade en øget risiko for at udvikle psykiatriske lidelser. 

Disse forhold understreger behovet for en koordineret og sammenhængende indsats af høj kvalitet for 

denne målgruppe. 

s 12: For at imødekomme behovet for koordinering kan rehabiliteringsindsatsen i kommunalt regi 

hensigtsmæssigt tilrettelægges og koordineres af en hjerneskadekoordinationsfunktion (se afsnit 3.2.5).  

s 21: For børn og unge med erhvervet hjerneskade er der typisk behov for at sikre et tæt, koordineret, 

fagligt samarbejde imellem de involverede fagpersoner (inkl. pædagoger, lærere og sagsbehandlere), og 

med inddragelse af barnets familie og i det omfang det er muligt barnet/den unge. Alle fagpersoner 

omkring barnet/den unge bør sikres viden om børn og unge med erhvervet hjerneskade. 

s 22: Samarbejdet efter udskrivning (tværsektorielt,red.) 

Der er derfor behov for et koordineret samarbejde med mulighed for gensidig rådgivning og dialog. 

s 23: Sundhedsstyrelsen har udarbejdet forløbsprogrammer for personer med erhvervet hjerneskade, som 

beskriver en samlet tværfaglig, tværsektoriel og koordineret rehabiliteringsindsats for denne patientgruppe  

s 30: Nogle patienter vil have behov for, at genoptræningen koordineres med andre 

rehabiliteringsindsatser på avanceret eller eventuelt specialiseret niveau med henblik på at opnå fuld eller 

bedst mulig funktionsevne  

s 33: Krav til koordinering og samarbejde: 

Indsatsen foregår i et koordineret, tværfagligt samarbejde mellem lærere, pædagoger, fysioterapeuter, 

ergoterapeuter, psykologer, audiologopæder m.fl. og med inddragelse af forældrene  

Det gælder særligt for genoptræning og rehabilitering til børn og unge med erhvervet hjerneskade, at:  

• Genoptræning og rehabilitering som hovedregel foregår i samarbejde med det specialiserede niveau på 

grund af det lille volumen  

• Koordinering af rehabiliteringsindsatsen sker i samarbejde med PPRpsykologer og UU-vejledere, mens 

skole/daginstitution inddrages tidligt i forløbet  

• De mest centrale pædagoger/lærere og støttelærere har kompetencer i forhold til børn med erhvervet 

hjerneskade og/eller har mulighed for sparring  

• De involverede fagpersoner har adgang til rådgivning og vejledning fra specialiseret niveau, herunder 

samarbejde med psykologer og så vidt muligt børneneuropsykologer  

• Der sikres et tæt samspil omkring barnet igennem hele dagen, herunder i relation til fritidstilbuddet  

• Indsatsen foregår i et koordineret, tværfagligt samarbejde mellem lærere, pædagoger, fysioterapeuter, 

ergoterapeuter, psykologer, audiologopæder m.fl. og med inddragelse af forældrene Barnets familie har 

ofte behov for relevant støtte af varierende karakter, dels i forhold til bearbejdning af sorg og 

krisereaktioner i forbindelse med barnets hjerneskade, dels i forhold til løbende indsatser med henblik på at 

sikre barnets og familiens trivsel. 
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