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Svar på 10 dages forespørgsel fra Enhedslisten (Peter Hegner 
Bofils) vedrørende Aarhus Kommunes planlægning af individu-
elle rehabiliteringsforløb 
 
 
 
Baggrund 
Med ønske om at byrådet orienteres om de rehabiliteringsindsatser, kom-
munen iværksætter for vores skadede borgere, herunder om indsatsen er 
tilstrækkeligt intensiv og langvarig i forhold til borgernes behov, og om den 
koordineres tilstrækkeligt mellem magistratsafdelinger og myndigheder, har 
Enhedslisten skrevet bedt Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg og 
Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse besvare en række 
spørgsmål om kommunens planlægning af individuelle rehabiliteringsforløb 
for borgere med senhjerneskade. 
 
1. Rådmændene bedes orientere om Aarhus Kommunes planlægning 
af individuelle rehabiliteringsindsatser med eksempel i området men-
nesker med Senhjerneskade. 
 
Svar: 
I forbindelse med borgerens udskrivelse fra hospital, vurderes det lægefag-
ligt, om borgeren har behov for genoptræning. En genoptræningsplan be-
skriver borgerens funktionsniveau og behovet for kommunal indsats. Planen 
vil angive, om der er behov for almen genoptræning eller rehabilitering på 
specialiseret niveau i kommunen. 
 
Almen genoptræning varetages af Magistratsafdelingen for Sundhed og 
Omsorg (MSO) og rehabilitering på specialiseret niveau varetages af Magi-
stratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse (MSB) og MSO i sam-
arbejde. 
 
Planlægningen af den efterfølgende indsats starter oftest, mens borgeren er 
indlagt og sker i et tæt samarbejde mellem alle relevante parter. 
Hjerneskaderehabilitering i Aarhus Kommune starter straks efter, at en bor-
ger er henvist til rehabilitering i kommunalt regi 
 
Den almene genoptræning kan deles op i to niveauer: basal og avanceret. 
Hovedparten af alle genoptræningsplaner (ca. 80-85%) er på basalt niveau. 
Hovedparten af genoptræningsplaner vedrørende erhvervet hjerneskade 
varetages på avanceret niveau, da det er opgaver, der dels kræver særlige 
kompetencer, og dels kræver, at man som fagperson primært varetager 
opgaver vedrørende denne målgruppe. I Aarhus Kommune varetages gen-
optræning på avanceret niveau blandt andet på Neurocentret, som er belig-
gende på Marselisborg Centret. 
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Den specialiserede indsats bliver givet på baggrund af en individuel og faglig 
vurdering, der tager udgangspunkt i genoptræningsplanen fra sygehuset. 
Indsatsens mål og forløb bliver skrevet ind i en handleplan efter servicelo-
vens § 141. Da Aarhus Kommune ikke selv har tilbud med specialiseret re-
habilitering, køber kommunen tilbuddene hos eksterne leverandører, som 
kommunen har aftaler med. Det indebærer typisk en kombination af et botil-
bud efter § 107 i serviceloven og den konkrete specialiserede genoptræ-
ningsindsats. 
Der laves månedlig opfølgning på indsatsen i samarbejde med tilbuddet. 
Når den specialiserede indsats er afsluttet, får borgeren tilbud om støtte i 
eget hjem eller tilbud om en bolig med tilknyttet pædagogisk støtte afhængig 
af, hvilket behov for støtte borgeren vurderes at have. 
Har borgeren sideløbende med den pædagogisk støtte fortsat behov for 
almen genoptræning leveres denne af MSO. 
 
2. Det ønskes oplyst, om kommunen implementerer de anbefalinger, 
som findes i Sundhedsstyrelsens Forløbsprogram for rehabilitering af 
voksne med erhvervet hjerneskade og den tilsvarende Forløbsprogram 
for rehabilitering af børn med erhvervet hjerneskade. 
 
Svar: 
Den samlede indsats for borgere med hjerneskade i Aarhus Kommune ba-
serer sig, som det også fremgår af ”Evaluering af Hjerneskadeteamet i Aar-
hus Kommune” fra 2018, på Sundhedsstyrelsens forløbsprogram.  
Det betyder også at rækken af indsatser, der beskrives i forløbsprogrammet 
for henholdsvis borgere og pårørende, i forskelligt omfang anvendes i den 
kommunale almene genoptræning og rehabilitering på specialiseret niveau. 
De indgår i det omfang, den lægelige udredning angiver et behov herfor og 
med den intensitet og varighed, der vurderes nødvendig for at sikre et godt 
genoptrænings- og eller rehabiliteringsforløb.  
 
På børn- og ungeområdet er anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens for-
løbsprogram ”Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering af børn 
med erhvervet hjerneskade” tilsvarende indarbejdet de funktionsbeskrivel-
ser, der er udarbejdet af dels hjerneskadekoordinatoren og hjerneskadetea-
met på området for børn og unge med erhvervet hjerneskade, dels af hjer-
neskadesamrådet vedrørende børn og unge med erhvervet hjerneskade. 
 
3. Det ønskes oplyst, om kommunen tildeler det menneske, der skal 
rehabiliteres, en ”tovholder”, så borgeren eller hendes ægtefæl-
le/samlever ikke skal forsøge at koordinere indsatserne fra neurocen-
ter, hjælpemiddelcentral, kontantydelsesafdeling, boligindretning, Vok-
senhandicap, Handicapcenter for Børn, persontransport, Stefans-
hjemmet, og alle de instanser som familierne ofte vil have brug for 
hjælp fra. 
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Svar: 
Aarhus Kommune har etableret et Hjerneskadeteam, der varetager en råd-
givnings- og koordineringsfunktion for borgere, pårørende og fagpersoner.  
Hjerneskadeteamet har til opgave at sikre, at borgere med erhvervet hjerne-
skade får så effektive og velkoordinerede rehabiliteringsforløb som muligt. 
Hjerneskadeteamet blev evalueret i 2018, og af rapporten fremgår, at den 
valgte model for organisering medvirker til, at borger, pårørende, foreninger 
og regionale og kommunale tilbud samarbejder bedst muligt om borgerens 
rehabilitering. 
 
Teamet er opbygget efter de anbefalinger, der er givet i Forløbsprogrammet 
for rehabilitering. Det består af seks medarbejdere fra MSO og MSB og sty-
res af en tværmagistratslig styregruppe. 
Sagsbehandlingen af borgernes sag varetages af de relevante sagsbehand-
lere i de to magistratsafdelinger. I det omfang der er behov for koordinering 
omkring den konkrete sagsbehandling, varetages denne af den enkelte 
sagsbehandler. I MSB sker dette som en del af beslutningen om Koordine-
rende sagsbehandler. I MSO sker det via borgerkonsulenten. 
 
På børn- og ungeområdet er planlægningen af individuelle rehabiliterings-
indsatser for børn og unge under 18 år med erhvervet hjerneskade tilsva-
rende forankret i det tværmagistratslige ’Hjerneskadeteam for børn og unge 
med erhvervet hjerneskade’. Hjerneskadeteamet mødes i udgangspunktet 
én gang om måneden med fast repræsentation af medarbejdere fra MBU, 
MSO og MSB samt med mulighed for at invitere andre fagpersoner med på 
mødet ved behov. Handicapcentret for Børns to hjerneskadekoordinatorer, 
der er familiens socialrådgiver og tovholdere for koordination af indsatser i 
hjerneskadesagerne, er også fast repræsenteret i Hjerneskadeteamet. Hjer-
neskadekoordinatorernes opgave er blandt andet at samle de relevante 
fagpersoner om barnet, løbende at koordinere indsatsen samt holde hjerne-
skade-teamet orienteret om indsatserne i familien. 
  
Behovene og indsatsens afhænger af en række forhold, herunder blandt 
andet barnets/ den unges alder, skadens karakter, forældrenes og den un-
ges egen motivation og ressourcer med videre. Støtten til børn og unge med 
erhvervet hjerneskade fra Handicapcentret for Børn, sker efter en konkret og 
individuel vurdering af barnets eller den unges individuelle behov. 
 
MSB har en klar forventning til, at reorganiseringen ”Borgerens MSB”, hvor 
bostøtteindsats til borgere med senhjerneskade og Hjerneskadeteamet sam-
les i driftsområdet Job, Sundhed og Ydelse, vil styrke det samlede tilbud til 
borgeren og øge borgeres oplevelse af sammenhæng og koordinering i ind-
satsen. 
 
Endeligt har MSO og MSB etableret en styregruppe for det løbende samar-
bejde mellem de to magistratsafdelinger. Samarbejdet vedrørende borgere 
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med erhvervet hjerneskade og det neurologiske område generelt er et af de 
emner, der løbende drøftes. Region Midtjylland har blandt andet varslet om-
lægninger og besparelser på det neurologiske område fra 2020. Medio au-
gust 2019 har MSB og MSO aftalt et dialogmøde med repræsentanter fra 
Region Midtjylland med henblik på at få reduceret de afledte konsekvenser 
af besparelserne for borgerne i kommunen 
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