
Medlem af Folketinget Sophie Hæstorp Andersen (S) har den 7. april 2011
stillet følgende spørgsmål nr. S 1522 til indenrigs- og sundhedsministeren, 
som hermed besvares.

Spørgsmål S 1522:
”Bekymrer det ministeren, at kommunerne ifølge Hjerneskadeforeningen ikke 
har tilstrækkelig neurofaglig viden til at sikre borgere med en hjerneskade den 
nødvendige genoptræning, hvorved disse mennesker ikke får den sidste hånd, 
som måske betyder, at de kan klare sig selv eller komme tilbage på arbejds-
markedet (jf. Jyllandsposten, 31. marts 2011, ”mindre hjælp til folk med skadet 
hjerne”)?”

Svar:
Jeg synes selvsagt altid, det er bekymrende at høre om borgere, som oplever 
at de ikke får den hjælp og pleje, de har behov for. Jeg er da også bekendt 
med den kritik, der fra Hjerneskadeforeningen er rejst af kommunernes indsats 
på hjerneskadeområdet.

Jeg vil gerne slå fast, at det efter sundhedsloven er et kommunalt ansvar at 
sikre den nødvendige genoptræning til hjerneskaderamte, som efter udskriv-
ning fra sygehus har behov herfor. Kun hvis lægen på sygehuset ved udskriv-
ningen vurderer, at der er behov for specialiseret, ambulant genoptræning, så 
skal den ske i sygehusregi.

For det giver god mening at forankre ansvaret for ydelser til hjerneskaderamte, 
som typisk spænder over fx almindelig ambulant genoptræning og hjemmesy-
gepleje på sundhedsområdet, rådgivning og optræning på det sociale område, 
indsatser på beskæftigelsesområdet og specialundervisning inden for under-
visningsområdet, hos én og samme myndighed. Det giver et godt udgangs-
punkt for en koordineret og sammenhængende indsats i den hjerneskadedes
nærmiljø.

Jeg vil ikke blande mig i, hvordan kommunerne lokalt tilrettelægger indsatsen. 
Men jeg forventer selvfølgelig, at kommunerne i relevant omfang trækker på 
den nødvendige neurofaglige ekspertise. Det kan fx ske gennem samarbejde 
med andre kommuner, regioner eller private leverandører af neurorehabilite-
ring om fx hjerneskaderamte med behov for særlig intensiv rehabilitering. 

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne afsat 
150 mio. til en styrket genoptræning og rehabilitering af mennesker med hjer-
neskade. Og Sundhedsstyrelsen vil inden sommerferien vil offentliggøre for-
løbsprogrammer for mennesker med erhvervet hjerneskade og tilgrænsende 
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lidelser samt apopleksi. De afsatte midler og forløbsprogrammerne vil medvir-
ke til at styrke fokus på hjerneskaderehabiliteringen både i sygehusvæsenet 
og i den primære sektor.  

Med venlig hilsen

Bertel Haarder  /  Jacob Meller Jacobsen


