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Beskrivelse: 

Genoptræningsområdet i Kolding Kommune oplever en stigning i antallet af borgere med følgetilstande efter 

hjernerystelse og behov for genoptræning. Stigningen skyldes blandt andet, at man først inden for de senest 

par år er begyndt at stille en specifik diagnose for følgetilstanden i form af postcommotio syndrom (PCS) li-

gesom den første nationale kliniske retningslinje blev publiceret i januar 2021.  

 

Det foreslås konkret at kunne gennemføre 20 genoptræningsforløb pr. år. Det forudsætter, at genoptræ-

ningsområdet tilføres 1,2 årsværk (fysio- og ergoterapeut med specialviden inden for området) samt ressour-

cer til at koble specifikke eksterne kompetencer til forløbet som f. eks. optometrist specialiseret i neuroopto-

metri og neuropsykolog. 

 

Forslagets konkrete indhold er følgende:   

 Individuelt tilrettelagt genoptræning med gradueret fysisk aktivitet i op til 12 mdr. Erfaringen fra prø-

vehandlingen viser, at forløbet kan variere fra 8 til 12 mdr. og at det er afgørende med det lange per-

spektiv og løbende individuel tilpasning for at opnå optimal effekt. Den terapeutfaglige indsats er 

tidsmæssigt aftagende gennem forløbet med størst intensitet ved opstart af forløbet.   

 Kapacitet til tre hold af 6 deltagere om året i f.eks. Terapihaven Møllebæk. Holdet mødes 1 gang om 

ugen i 10 uger. Fokus på såvel fysisk aktivitet og mental sundhed som samvær og erfaringsudveks-

ling med andre mennesker i en sammenlignelig livssituation.  

 Ressourcer til at den koordinerende terapeut kan tage teten på det tværfaglige og –sektorielle sam-

arbejde. Tæt samarbejde og koordinering af indsatser og fælles planlægning med andre dele af or-

ganisationen og sundhedsvæsenet er afgørende for borgerens oplevelse af sammenhæng og en 

forudsætning for at lykkes med det fælles mål. F.eks. samarbejde med beskæftigelsesområdet om 

en evt. tilbagevenden til arbejdsmarkedet, koordinering med optometrist o.l.  

 Specialiseret synstræning ved optometrist (ca. 70 % af deltagerne).    

 Op til 3 samtaler ved neuropsykolog, hvis udviklingen stagnerer (60-70 % af deltagerne).  
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 Tidlig information og rådgivning ved fagperson i tiden umiddelbart efter hjernerystelsen skal sikre 

den rette tilpasning af vedkommendes fysiske aktivitet og dermed undgå aktiviteter, der kan forværre 

og forlænge følgetilstanden. I dag diagnosticeres PCS efter 12 uger. Genoptræningsområdet vil 

gerne have kontakt til borgerne efter 6 uger.  

 

Vedtagelsen af dette forslag vil betyde et kvalitets- og serviceløft i forhold til det stigende behov for genop-

træning til borgere med PCS. Forslaget stiler mod en ambition om at flere borgere kommer sig hurtigere og 

bedre over følgerne. Målet er, at færre borgere lever med konsekvenser i forhold til arbejdsevne, uddannel-

sesevne og behov for støtte. Dermed forventes indsatsen at kunne bidrage til at nedbringe kommunens ud-

gifter til sygedagpenge. Forslaget forventes også at kunne bidrage med synergi i forhold til kommunens til-

bud målrettet senfølger efter Covid-19 og funktionelle lidelser, da der er overlappende kompetencer og ind-

satser med disse diagnoser.  

 

Hvis forslaget ikke vedtages, vil det medføre længere ventetid til genoptræningsforløbene for mennesker 

med PCS med de konsekvenser, der følger af senere opstart m.m. Dette skyldes kapacitetshensyn, da prø-

vehandlingen bliver løftet af det team, som primært varetager genoptræning efter erhvervet hjerneskade og 

genoptræning på døgnrehabilitering.  

 

Aktuelt henvises der 3 - 4 borgere om ugen til Sygehus Lillebælt og denne stigning kan mærkes i kommu-

nen, hvor genoptræningsområdet er gået fra få borgere med følgetilstande i 2018 og 2019 til 9 borgere i 

2020 og 5 borgere til og med april 2021, som er henvist med diagnosen PCS. Der forventes at blive henvist 

ca. 20 borgere med PCS til forløb i kommunen i 2021 som blandt andet skyldes den øgede viden og fokus 

på området. 

 

På grund af den stigende efterspørgsel tog genoptræningsområdet initiativ til en prøvehandling medio 2020 

for at vurdere omfanget og indholdet af en genoptræningsindsats. Prøvehandlingen har vist et behov for at 

kunne øge kapaciteten og tilføre specifikke kompetencer for at kunne tilbyde borgerne den bedst kvalifice-

rede genoptræning. Der er også behov for en styrket indsats til de borgere, der har behov for koordinering af 

indsatser f.eks. i eget hjem eller med beskæftigelsesområdet.  

 

PCS har store samfundsmæssige omkostninger i forhold til medicinsk behandling, sundhedsydelser og tab 

af arbejdsevne. Hvert år får mindst 25.000 danskere en hjernerystelse, hvoraf 5 - 20 % har vedvarende føl-

ger efter mere end 6 måneder. De langvarige symptomer kan være hovedpine, svimmelhed, synsforstyrrel-

ser, psykiatriske symptomer og forstyrrelser af koncentration og hukommelse. Følgetilstanden kan føre til 

stress, angst og depression og kan påvirke de ramtes tilknytning til arbejdsmarkedet, erhvervelse eller fær-

diggørelse af uddannelse, socioøkonomisk status og livskvalitet. Ifølge Dansk Center for Hjernerystelse og 

Hjernerystelsesforeningen er der visse karakteristika for gruppen med følgetilstande:  

 Højtuddannede i alderen 30-39 år, personer af anden etnisk herkomst og personer med somatiske 

sygdomme udgør en særlig risikogruppe for at få langvarigt sygefravær efter en hjernerystelse.  

 Alle, som bliver ramt af en hjernerystelse, har øget risiko for at stå uden for arbejdsmarkedet fem år 

efter slaget.  

o For mennesker uden videregående uddannelse stiger risikoen for arbejdsløshed med 32 %  

o For mennesker med videregående uddannelser stiger risikoen med 115 % 

 Denne gruppe har således mere end dobbelt så stor risiko for at ende på overfør-

selsindkomst efter en hjernerystelse. 

 


