
Skabelon til brug for udvalgets 1. budgetdrøftelse: 
Budgetlægningen 2021-2024 [max 2,5 side] 
 
 
Budget/finansieringsforslag – Opkvalificering af fagligt personale omkring 
børn og unge med hjernerystelse: 
 
Fremsat af:  
Socialistisk Folkeparti 
Formål og indhold  
 
Hvilket problem vil I løse? 
 
Der mangler viden blandt fagpersonale om korrekt håndtering af hjernerystelse hos børn og 
unge, så sygdomsforløbene ikke bliver langvarige og evt. kroniske. 
 
Børn og unge, der har længerevarende følger efter en hjernerystelse, får sjældent den rette 
professionelle behandling i regionen, som det er i dag. Det resulterer ofte i dårlig trivsel, 
begrænset socialt liv og højt skolefravær, hvor nogle falder helt ud af skolesystemet. Børnene 
og de unges sygdomsbillede er komplekst, og typisk har de været mange forskellige 
behandlingstiltag igennem, uden den store succes, hvilket påvirker hele familien. For mange 
forældre får det også arbejdsmæssige konsekvenser, hvor flere ender med at måtte benytte 
ordningen ”tabt arbejdsfortjeneste”.  
 
Den nyeste forskning viser, at det er afgørende at komme tilbage til en normal tilværelse så 
hurtigt som muligt, men at det samtidig er vigtigt, at dette bliver gjort i det rette tempo og 
med rette intensitet. En stor udfordring hos denne målgruppe er, er den begrænsede mængde 
energi de har, og dertil kommer den forsinkede reaktion på overbelastning og symptomernes 
indbyrdes påvirkning. Dette har børn/unge, forældre og skole, brug for støtte til fra 
fagprofessionelle, der har stor viden om både udtrætning og om hjernen hos børn og unge. 
 
Vi ønsker at sikre, at flere af de personer, der møder børn og unge umiddelbart efter 
hjernerystelsen er klædt korrekt på til at give familierne den rette rådgivning og vejledning, så 
færre børn får langvarige mén.  
 
Hvordan foreslår I, at problemet løses? (Fx kræver det 
nyansættelser/anlægsmidler/mv?) 
 
At oprette oplysnings- og kursusvirksomhed til relevant fagpersonale i kommunerne, 
praktiserende læger og personale på skadestuer på tværs af sektorer i forlængelse af det i 
forvejen eksisterende hjerneskadecenter med specialiseret behandlingstilbud til børn og unge 
med erhvervede hjerneskader og hjernerystelser. Tilbuddet skal være gratis for de enkelte 
personaler og afdelinger, der benytter det. 
 
Administrationens bemærkninger: (feltet kan slettes, hvis der ikke er nogen) 
 
Forslaget har både fokus på oplysnings- og kursusvirksomhed.  
 
Hvis der først og fremmest ønskes fokus på oplysning, kunne en mulighed være brug af e-
læring. Der er fx allerede lavet et e-læringsprogram ”hjernelæring” der introducerer basal 
viden om hjernen, hjerneskader og rehabilitering, og e-læringskurset ”den gode 

http://www.hjernelaering.dk/kursus/story.html
https://kursusportalen.plan2learn.dk/scorm/Default.aspx?spg=3f0c43d0-65d7-4929-86a2-c6b9f7d454dc


genoptræningsplan”, som er målrettet læger, der har med patienter med nyopstået hjerneskade 
at gøre. Der skal dog kigges på e-læring målrettet særligt børn/unge. 
 
Hvis fokus på kursus kunne forslaget afhængigt af budgettet til opgaven, knyttes an til det 
eksisterende tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram, som har til formål at forbedre 
samarbejdet mellem hospitaler, kommuner og almen praksis i Region Hovedstaden. Det 
tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram er godkendt af Den Administrative 
Styregruppe (DAS), og der er afsat 2,5 mio. årligt til de samlede aktiviteter i programmet.  
 
Center for HR & Uddannelse er ansvarlig for at udvikle og afholde tværsektorielle 
kompetenceudviklingsaktiviteter under programmet. Programmet kvalificeres af en 
følgegruppe, som består af repræsentanter hospitaler, kommuner, KAP-H, Center for 
Sundhed, Region Hovedstadens akutberedskab og psykiatrien. 
 
Endelig bemærkes det, at forslaget både er tiltænkt hospitaler, kommuner og praktiserende 
læger, så gennemførsel af forslaget kræver opbakning fra alle parter.  
 
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal) 
 

 2021 2022 2023 2024 
Løn til evt. nye årsværk     
Øvrig drift     
Etableringsudgifter     
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) 
Angiv antal 

    

Samlet udgift     
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres  
 
Evt. uddybende beskrivelse: 
Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes 
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned. 
Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget 
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional 
udvikling 2/3). 
                         

Sundhedskassen  
Den regionale udviklingskasse  
Det sociale område  

                    

 
Første udkast til tekst til selve budgetaftalen: 
 
Konkret forslag til tekst til budgetaftale indsættes først i forslaget til udvalgets 2. drøftelse af 
budgetinitiativer. 

https://kursusportalen.plan2learn.dk/scorm/Default.aspx?spg=3f0c43d0-65d7-4929-86a2-c6b9f7d454dc


Budgetinitiativets understøttelse af FN’s verdensmål: 
 
Administrationen udfylder dette afsnit når udvalget er færdig med de to udvalgsbehandlinger.  

 
 
 


