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Projekter, der har modtaget midler fra puljerne ift. øget indsats
til genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade
10 projekter har fået tilsagn fra Sundhedsstyrelsen om, at de har modtaget midler fra én af de
fem puljer vedr. øget indsats til genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade. Puljemidlerne er en del af finanslovaftalen for 2017, hvor Venstre, Det Konservative Folkeparti,
Liberal Alliance og Dansk Folkeparti blev enige om at afsætte en ramme på 5 mio. kr. årligt i
perioden 2017-2020 til en øget indsats til genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade. Puljerne er udmøntet med afsæt i Sundhedsstyrelsens servicetjek af området fra november 2017. Sundhedsstyrelsen modtog i alt 16 ansøgninger til en samlet ansøgningssum af
23,2 mio. kr. De 10 projekter modtager i alt 17 mio. kr.

Baggrund
Rigsrevisionen udarbejdede i november 2016 en beretning på hjerneskadeområdet. Rigsrevisionens rapport viste en række udfordringer i forhold til de genoptrænings- og rehabiliteringsindsatser som mennesker med erhvervet hjerneskade modtog. Dette gav anledning til, at
Sundhedsstyrelsen igangsatte et servicetjek af hjerneskadeområdet, som udmundede i en
række anbefalinger, herunder blandt andet et øget fokus på at alle patienter med behov får udarbejdet en genoptræningsplan i forbindelse med udskrivelse fra sygehus, og at der arbejdes
systematisk med patient- og pårørendeinddragelse.

Støttebevilgede projekter
Projekternes samlede mål ved afslutning er en kvalitetsudvikling af genoptrænings- og rehabiliteringsområdet.
Nedenfor fremgår, hvilke projekter der har fået tildelt midler i henhold til de enkelte puljer,
herunder titel på projekt, organisation og kontaktinfo på projektleder(e). Ved at følge linkene
kan du læse en uddybning af målet for de enkelte puljer samt hvor mange midler, der er afsat i
de enkelte puljer. Endvidere kan satspuljeopslag, vejledning til ansøgningsskemaer samt ansøgningsskemaer for de fem puljer findes.
Pulje 1 – Kompetenceudvikling om implementering af arbejdsgange, der understøtter,
at alle læger i samarbejde med andet relevant sundhedsfagligt personale, udarbejder
skriftlige genoptræningsplaner i overensstemmelse med bekendtgørelse og at processen sker i samarbejde med patienter og pårørende
Organisation
Fælles ansøgning fra de fem regioner og Danske Regioner
Projekttitel
’Den gode genoptræningsplan (GGOP) – landsdækkende implementering af undervisning og arbejdsgange’
Bevilliget beløb
4.500.000 kr.
Projektleder(e)
Karin Spangsberg Kristensen
M:Karin.Spangsberg.Kristensen@regionh.dk

T: 38634513
Pulje 2 - Implementering af metoden ”den involverede stuegang” eller lignende metoder på neurologiske afdelinger, samt at der iværksættes kompetenceudvikling med
henblik på at øge de sundhedsprofessionelles kompetencer i samtalestøtte til patienter
med afasi
Projekt 1
Organisation
Center for Hjerneskade
Projekttitel
’Implementering af GOP med Den involverende Konference
Region Nordjylland: Samtalestøtte til voksne med hjerneskade
og afasi med henblik på øget patient/pårørende inddragelse’
Bevilliget beløb
Projektleder(e)

Projekt 2
Organisation
Projekttitel
Bevilliget beløb
Projektleder(e)

Projekt 3
Organisation
Projekttitel

Bevilliget beløb
Projektleder(e)

Projekt 4
Organisation
Projekttitel

112.278 kr.
Lise Lambek
M: Lise.Lambek@cfj.ku.dk
T: 32329009
Region Nordjylland
’Samtalestøtte til voksne med hjerneskade og afasi med henblik
på øget patient/pårørende inddragelse’
237.722 kr.
Lars Lejbølle / Rikke Balsløw
M: ll@rn.dk / r.balsloew@rn.dk
T: 41181524
Region Syddanmark
’Samtalestøtte for borgere med afasi - implementering af SCAmetoden på Hjerne- og Nervesygdomme (HNS), Kolding Sygehus’
300.000 kr.
Steen Friis / Kamilla Frank
M: Steen.Friis@rsyd.dk / Kamilla.Frank@rsyd.dk
T: 99443201 / 99443202
Region Midtjylland
’Øget patientinddragelse: Kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle og systematisk anvendelse af samtalestøtte til afasiramte patienter’

Bevilliget beløb
Projektleder(e)

350.000 kr.
Rita Andersen
M: ritand@rm.dk
T: 78419054
Pulje 3 - Systematisk arbejde med brugertilfredshed i kommuner og regioner i forbindelse med genoptræning og rehabilitering af mennesker med hjerneskade
Organisation
Fælles ansøgning fra de 5 regioner og landets kommuner
Projekttitel
’Dialogbaseret og pårørendeinvolverende systematisk arbejde
med brugertilfredshed i kommuner og regioner i forbindelse med
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genoptræning og rehabilitering af mennesker med erhvervet
hjerneskade’
Bevilliget beløb
Projektleder(e)

350.000 kr.
Susanne Lillelund / Charlotte Glintborg
M: susanne.lillelund@rm.dk / cgl@hum.aau.dk
T:24408487 / 61145665
Pulje 4 - Patientforeninger iværksætter initiativer til støtte for pårørende til mennesker med erhvervet hjerneskade
Projekt 1
Organisation
Hjernesagen
Projekttitel
Decentral og specialiseret støtte til børn/unge og voksne pårørende til mennesker ramt af hjerneskade i hele Danmark
Bevilliget beløb
1.100.000 kr.
Projektleder(e)
Maja Klamer Løhr
M: mkl@hjernesagen.dk
T: 36753088
Projekt 2
Organisation
Hjerneskadeforeningen
Projekttitel
’Støtte til pårørende til mennesker med erhvervet hjerneskade’
Bevilliget beløb
Projektleder(e)

900.000 kr.
Susan Søgaard
M:susan@hjerneskadeforeningen.dk
T:60634063
Pulje 5 - Udgående funktion fra sygehuse med højtspecialiseret funktion i neurorehabilitering
Projekt 1
Organisation
Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Projekttitel
’Udgående funktion og kompetenceudvikling i forbindelse med
genoptræning på avanceret niveau til patienter med erhvervet
hjerneskade’
Bevilliget beløb
2.250.000 kr.
Projektleder(e)
Jim Jensen
jimjen@hammel.rm.dk
31718138
Projekt 2
Organisation
Klinik for Højtspecialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk
Hjerneskade, Rigshospitalet
Projekttitel
’Udgående funktion – tilbud om kompetenceudvikling indenfor
neurorehabilitering til kommuner i Østdanmark’
Bevilliget beløb
2.250.000 kr.
Projektleder(e)
Hanne Munk
Hanne.munk@regionh.dk
Tlf. 38622720
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