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Slutrapportskema  
- for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet 
hjerneskade i perioden 2011-2014.  
 
 
Tilskudsmodtageren skal besvare følgende spørgsmål i omfang svarende til 5-7 sider og returnere dem til 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse per e-mail til lvp@sum.dk senest den 31. marts 2015. 
 
 
  Generel information om projektet 
 
Tilskudsmodtager (kommunens navn):  
 
Slagelse 
 
 
Projektnummer/numre: 
 
62142 
 
 
Projektets navn(e) eller betegnelse(r): 
 
Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade i Slagelse Kommune 
 
 
Projektleder og projektansvarliges navn og kontaktinformation: 
 
Vibeke Lund. Vicecenterleder. Telefon: 51563642. e.mail: vmlun@slagelse.dk 
 
 
Dato for udfyldelse af slutrapport: 
 
26.03.15 
 
 

Forløbsstatus 
 
1.  Hvad er status for projektets gennemførelse? 
 
Projektet er påbegyndt men endnu ikke afsluttet 
(dato for forventet afslutning) 

Projektet er afsluttet (dato) 

31.03.15  
 
Eventuelle bemærkninger til spørgsmål 1 vedr. status for projektets gennemførelse kan angives i boksen 
nedenfor. 
Vi har ansøgt og fået imødekommet, et ønske om at forlænge projektperioden frem til 31.03.15. 
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2.  Beskriv og vurder projektets gennemførsel i relation til projektbeskrivelsen og evt. senere 
godkendte ændringer 

 
Projektet har haft tre overordnede temaer/mål, mål der alle sammen har ønsket at sætte 
Slagelse Kommune i stand til at leve op til Forløbsprogrammet på hjerneskadeområdet. 
Opkvalificering af neurofaglige kompetencer hos relevante fagpersoner, såvel udfører som 
myndighed. 
Styrket indsats overfor pårørende. 
Effektivisering og specialisering af den tværfaglige og sammenhængende indsats i Slagelse 
Kommune, andre kommuner og region. 
Projektet har haft dette fokus i hele perioden. 
 
 

Målopfyldelse og erfaringer 
 
3.  Angiv projektets målsætning/formål jf. den oprindeligt formulerede målsætning i 

projektansøgningen (og eventuelle senere godkendte ændringer til denne målsætning) 
 
 
”Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade i Slagelse 
kommune” 
Et 3-årigt projekt finansieret af Sundhedsministeriet 
 
Overordnet set er formålet med projektmidlerne, at ”Forløbsprogram for rehabilitering af voksne 
med erhvervet hjerneskade” (Sundhedsministeriet 2011), indarbejdes i Slagelse Kommunens indsats på 
området. 
 
I vores ansøgning har vi lagt vægt på følgende 3 områder: 
  
1. Opkvalificering af neurofaglige kompetencer hos relevante personalegrupper, f.eks. 
visitatorer og frontpersonale. 
 

1.1 Nyeste viden – effektive metoder. 
1.2 Etablering og fastholdelse af højt kompetenceniveau. 
1.3 Øge kompetenceniveauet mht. visitationsretningslinjer til graduerede 

rehabiliteringsforløb. 
1.4 Hæve vidensniveau blandt udvalgte personalegrupper til henholdsvis basalt og 

avanceret niveau - samt for mindre grupper fra avanceret til specialiseret. 
1.5 Etablering af nye og avancerede rehabiliteringstilbud samt udvikle modeller for 

organisering af rehabiliteringsindsatsen, der sikrer, at nye rehabiliteringstiltag etableres 
korrekt og i henhold til ønskede kvalitetsstandarder. 

1.6 Effektivisering og optimering af arbejdsgange mellem medarbejdere til gavn for borger 
og økonomi. 

 
2. Styrket indsats overfor pårørende 
  

 2.1 Udvikle og gennemføre initiativer i forhold til pårørende. 
 
3 Effektivisering og centralisering af den tværfaglige og sammenhængende indsats i 
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Slagelse kommune og i omkringliggende kommuner. 
 
3.1 Styrke samarbejdet mellem hospitalsbehandling (fase 1 & 2) og kommunal 

rehabilitering (fase 3). 
3.2 Samarbejde med de 5 (Sorø, Ringsted, Kalundborg, Holbæk og Odsherred) om 

erfaringer med optimering af rehabiliteringsindsatsen. 
 
Vi har i Slagelse Kommune en styregruppe bag alle hjerneskaderelaterede projekter samt hjerne-
skadekoordinator og neuropsykolog. Styregruppen består af ledere på alle de fagområder, som 
hjerneskaderehabilitering trækker på. 
 
 
3a.  Levede projektet op til formålet/blev målsætningerne indfriet (sæt kryds)?  
 
Målsætninger blev indfriet Målsætninger blev delvist indfriet Målsætninger blev ikke indfriet 
x   
 
Eventuelle bemærkninger til spørgsmål 3a kan angives i boksen nedenfor. 
Det er vores vurdering, at vi har opfyldt de opstillede mål. Vi har udarbejdet en procedure, der 
sikrer en sammenhængende, vidensbaseret indsats for hjerneskaderamte og deres familier. 
Vi har udarbejdet et screeningsværktøj, der både anvendes i forhold til stratificering af de tre 
niveauer og i forhold til evaluering af indsatsen. Vi har lavet en fyldig og meget anerkendt 
rehabiliteringsplan, der udfyldes af hjerneskadekoordinator og neuropsykolog (Slagelse Kommune 
har i mange år haft ansat neuropsykolog og hjerneskadekoordinator). Vi har systematiseret det 
tværfaglige samarbejde og kalder det ”Vejen ind”. Vedhæftet er uddrag af vores folder ”Vejen ind” 

Vejen ind i Slagelse Kommune

Vejen ind
i Slagelse Kommune

Vicecenterleder/afdelingsleder
Vibeke Møller Lund 
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Vejen ind i Slagelse Kommune

aål for indsatsen er:

• At den nødvendige indsats er parat, når behovet er 
der

• At indsatsen har den rette intensitet over tid
• At faggrupperne arbejder efter samme mål 

(interdisciplinært)
• At indsatsen matcher borgerens mål og potentiale
• At der opsamles viden om, hvad der virker 

(effektmåling)
• At få et overblik over rehabiliteringsbehovet i 

Slagelse kommune

 

Vejen ind i Slagelse Kommune

Vejen ind
• Alle borgere mellem 18 & 65 og med en skade, der  

er højst 1 år gammel, screenes
• Borger og pårørende indbydes til samtale om 

resultatet af screeningen og drøftelse af  
overordnede mål for rehabiliteringen

• Fagpersoner indkaldes til koordinerende 
rehabiliteringsmøde 

• Borger stratificeres i henhold til forløbsprogrammet
• Rehabiliteringsplanen sættes i værk
• Tre måneder senere gennemføres en ny screening og 

målene justeres eller nye mål sættes op

 

Vejen ind i Slagelse Kommune

Screeningen indeholder
• aOCA (kognitiv test)
• Barthel 100 – indeks (ADL-test)
• aDI (depressionstest)
• aFI-20 (træthedstest)
• WAB (sprogtest ved behov)
• Interview af borger/pårørende om bl.a. KRAa 

faktorer 
• Oplysninger fra sygehus 
• Oplysninger fra almen praksis:

– blodtryk, medicin,  smerter, BaI, rygning, mm.

 
 
Vi har i kommunen og i samarbejde med omkringliggende kommuner etableret og gennemført en 
række kurser/uddannelsesforløb for de ansatte. Vi har organisatorisk arbejdet på en specialisering i 
opgaveløsningen blandt teraputer, logopæder, pædagoger og hjemmevejledere. 
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Vi er i gang med et samarbejde med Slagelse Sygehus, Neurologisk Afdeling. Vi opretter et APO-
team, og vi arbejder på at etablere et ”NeuroRehabcenter Slagelse” med mulighed for specialiseret 
dag og døgn-behandling/undervisning af hjerneskaderamte borgere. 
Vi har udviklet og gennemført flere ”familiecamps” med deltagelse af hele familien og med fokus 
på familiens intention og gode historier. Her har vi taget udgangspunkt i en multiteoretisk praksis. 
Vi har etableret en styreguppe med deltagelse af chefer fra de involverede afdelinger/lovområder. 
Denne styregruppe fortsætter ud over projektperioden. 
Vi har i samarbejde med Hjernens Hus (et arbejdsrehabiliteringstilbud) og Jobcentret udviklet 
samarbejdet om jobskabelse og tilbagevenden til job for målgruppen. 
 
 
3b.  Beskriv og vurder eventuelle afvigelser mellem forventede og faktiske resultater i henhold til de 

opstillede indikatorer 
 
 
 
 
 
 
4.  Beskriv og vurder i korte vendinger de væsentligste resultater og erfaringer, der er fremkommet 

i forbindelse med projektet 
 
Vi er efterfølgende i gang med at videreudvikle de indsatser, som blev banet i projektperioden. Det 
handler primært om: 

• Øget specialisering af faggrupperne. 
• Vidensdeling. 
• Samarbejde på tværs af forvaltningerne. 
• Vi har fået stort fokus på målgruppen, men også på metoderne, der er udviklet. 
• Slagelse Kommune har ansat endnu en hjerneskadekoordinator. 
• Stor viden om målgruppen: Om stratificering, præcis viden om antal hjerneskaderamte 

borgere, og vi har fået indsigt i effekten af indsatsen for målgruppen. Vedhæftet en 
opgørelse over, hvordan borgerne går ned i specialiceringsgrad fra screeningsgang til 
screeningsgang (hver 3 måned). 
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Vejen ind i Slagelse Kommune

Resultater
Kompleksitetsgrad forbedres fra 1. til 2. screening

p = 0,04
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Generelt blev fundet, at borgerne oplevede statistisk signifikant mindre invaliditet ved udførsel af 
almindelige daglige aktiviteter ved 2. screening sammenlignet med 1. screening, og støttebehovet 
blev tillige signifikant mindre. Kognitivt, samt også mht. invaliderende træthed, var undersøgte 
borgere blevet statistisk signifikant bedre ved 3. screening relativt til 1. screening.  
Borgere, der indgik i projektet, oplevede således tydelig bedring af deres funktionsniveau efter 3 til 
6 måneder. Vore resultater og indsatser har været til inspiration for flere andre kommuner, bl.a. i 
Region Hovedstaden.  
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4a.  Beskriv og vurder dokumentationen for projektets resultater ift. de opstillede mål/operationelle 
målepunkter, herunder så vidt muligt mål for den sundhedsmæssige effekt 

 
Den sundhedsmæssige effekt er bl.a. timing i indsatsen, rette indsats (intensitet) på det rigtige 
tidspunkt (sammenhængende indsat) 
Gennem screening og projektet ”Vejen ind” har vi fået et godt indtryk af effekten af indsatsen, 
samt vi har oplevet stor tryghed hos borgeren i forhold til indsatsen. 
 

Budget 
 
5. Er projektets oprindelige budget overholdt (sæt kryds)?  
 
Budgettet er overholdt Budgettet er overskredet Budgettet er ikke blevet brugt 

fuldt ud  
  x 
Anm.: Det er altid tilskudsmodtager, som hæfter for overskridelser af budgettet. 
 
Angiv størrelsen af et eventuelt mindre- eller (selvfinansieret) merforbrug samt eventuelle bemærkninger til 
spørgsmål 5 vedr. budgetforbrug i boksen nedenfor. 
Slagelse Kommune har selv finansieret differencen på lønudgifter til: Neuropsykolog, 
hjerneskadekoordinator og projektleder mellem det beløb, som projektet har betalt, og de faktiske 
lønudgifter. 
Efter projektafslutning financierer Slagelse Kommune lønnen til neuropsykolog og 2 
hjerneskadekoordinatorer. Regnskabet afsluttes pr. 31.3.15 og forventes afsluttet og indsendt den 
1.6.15. 
 
 


