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Slutstatusrapportering på puljeprojekterne til styrket indsats for unge med
hjerneskade i perioden 2012-2015 (forlænget til 2017).
Introduktion
Som led i finanslovsaftalen for 2012 blev der afsat i alt 100 mio. kr. i perioden 2012 – 2015
(forlænget til 2017) til styrket indsats for unge med hjerneskade.
Midlerne blev afsat til en målrettet indsats med henblik på, at unge med hjerneskade hurtigere
får genoptræning og rehabilitering. Formålet er, at unge patienter med hjerneskade bedst muligt generhverver deres tabte funktioner, således at de på bedste måde kan klare dagligdagen,
deltage i det sociale liv, herunder evt. arbejdslivet.
Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i 2011 forløbsprogrammer for rehabilitering af børn og unge samt voksne med erhvervet hjerneskade. Det fremgår bl.a. af forløbsprogrammet, at regionerne bør sikre mulighed for ambulant opfølgning og interdisciplinær udredning af personer
med erhvervet hjerneskade eller mistanke herom.
Midlerne er udmøntet via en pulje til opfølgning af projekterne inden for de i projektbeskrivelserne anførte faglige, økonomiske og tidsmæssige rammer samt de eventuelle aftaler om
ændringer af projektbeskrivelsen, der indgås skriftligt med ministeriet under projekternes
gennemførelse.
I maj 2017 udgav Sundhedsstyrelsen en tværgående evaluering af de fem projekter. Den
tværgående evaluering havde til formål, at få tilvejebragt en vidensopsamling af erfaringer og
reusltater, der er opnået gennem de fem projekter. Evalueringen skal belyse erfaringer og resultater fra projekternes egne mål og succeskriterier samt de fælles mål og succeskriterier,
som projekterne har udarbejdet. Den tværgående evaluering kan findes her:
https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/styrket-indsats-goer-stor-forskel-for-unge-mederhvervet-hjerneskade
Slutstatusrapportering
Generelt om projektstatus
I 2015 anmodede de fem projekter om at få lov til at forlænge projektperioden til 31. december 2017, hvilket Sundheds- og Ældreministeriet godkendte. Anmodningen var begrundet i, at
projekterne oplevede udfordringer med opsporing af patientpopulationen.
Fire regioner afsluttede deres projekt den 31. december 2017, mens Region Syddanmark anmodede om en tre måneders forlængelse af projektet, hvilket blev godkendt af Sundheds- og
Ældreministeriet.
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Generelt om opfyldelsen af målsætningen
Projekternes individuelle målsætninger fremgår af slutrapporterne.
I puljeprojekternes slutrapportering angiver tre regioner, at målsætningen med projektet blev
indfriet, mens to regioner angiver, at målsætningen delvist blev indfriet.
Årsagen til at to regioner har rapporteret, at målsætningen delvist blev indfriet bunder i organisatoriske ændringer/udfordringer. Eksempelvis havde en region en målsætning, at der skulle
oprettes to speciallistteams fordelt på to sygehuse, hvor regionen efter en pilotfase endte med
at samle de to speciallistteams på et sygehus pga. sårbarhed i teamet ved fravær af en enkelt
medarbejder.
Resultater i forhold til de opstillede indikatorer
Projekterne opstillede syv indikatorer i en fælles database kaldet Dansk Register for Unge
med Erhvervet Hjerneskade (DRUE). De syv indikatorer omhandlede:
1. Kommunal hjerneskadekoordinator
2. Tid fra henvisning/opsporing til visitation i projektet
3. Patientinddragelse
4. Arbejdsevne/evne til uddannelse
5. Tilbagevenden til arbejde eller uddannelse
6. Forbedring af helbredsrelateret livskvalitet
7. Patienttilfredshed med tværsektorielt samarbejde
Flere projekter beretter, at målsætningen for de syv indikatorer har været sat meget ambitiøst.
Den ambitiøse målsætning har betydet, at regionerne ikke opnåede målsætningerne for indikatorerne. Trods dette har flere projekter påpeget, at de er tilfredse med indikatoropfyldelsen.
Projekterne har generelt oplevet, at andelen af unge med erhvervet hjerneskade har været
mindre end estimeret, og påpeger at dette formentlig skyldes en overestimering af patientgruppens størrelse før projektstart. Desuden har projekterne haft udfordringer med opsporingen af unge med erhvervet hjerneskade.
De væsentligste resultater
Projekterne beretter, at det har været en succes, og at unge med en erhvervet hjerneskade har
haft stor gavn af et særligt ambulatorium, hvor de unge blev udredt af et tværfagligt team.
Desuden fremhæver alle projekter, at det tværsektorielle samarbejde har været til stor gavn for
den inkluderede patientgruppe, da der er blevet taget hånd om de unge både udredningen af
den unge og i det efterfølgende rehabiliteringsforløb, og at de formået at gøre det med udgangspunkt i de unges ønsker og behov.
Som en organisatorisk succes fremhæver alle projekter, at de har haft stor gavn af et nationalt
samarbejde i gennem den nationale styregruppe. Heri har projekterne kunne erfaringsudveksle
vedrørende tilrettelæggelse af det tværfaglige udredningsforløb og det tværsektorielle samarbejde.
Dokumenterede erfaringer og resultater
Projekterne har dokumenteret deres resultater i den fælles DRUE database. I marts 2018 blev
der i regi af Dansk Selskab for Neurorehabilitering udgivet en rapport for perioden 1. juni
2013 til 31. december 2017, som belyser de syv opstillede indikatorer. Desuden har den tværgående evaluering evalueret DRUE databasen.
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Sammenfatning
Det generelle billede af slutrapporterne er, at projekterne har været succesfulde, hvor særligt
det tværfaglige samarbejde i udredningsperioden samt det tværsektorielle samarbejde i rehabiliteringsperioden har fungeret godt. En uddybende evaluering kan læses i den tværgående
evaluering, som nærværende sammenfatning henviste til på side 1.

3

