Visitation til fritvalgsrammen – jf. Sundhedslovens § 79, stk. 2
Center for Hjerneskades fritvalgsramme - jf. Sundhedslovens § 79, stk. 2 - er afsat på finansloven og
administreres af Region Hovedstaden. Beløbet er i 2017 på 9,8 mio kr.
Den samlede kvote svarer til ca. 130 forundersøgelser og 45-55 forløb á 8 ugers intensiv specialiseret
rehabilitering (samt 2 x 2 dage til indledende og afsluttende udredning og koordination med kommunale
indsatser forud for forløbet).
Administration af sygehuskvoten
Kvoten administreres af Center for Hjerneskade efter kriterier, der er aftalt med Region Hovestaden.
Da det ikke er muligt at ændre på den samlede ramme, og da kvotemidlerne skal spredes ud over hele
kalenderåret, kan der forekomme ventetid, inden der plads på næste hold.
Visitationsprocedure
1. Borgere, der henvises fra hospital eller egen læge, bliver først vurderet i forhold til centrets
generelle visitationskriterier.
2. Hvis borgeren opfylder kriterierne, foretages en afklarende neuropsykologisk undersøgelse
(screening) finansieret af sygehusrammen. Denne undersøgelse giver det faglige fundament for at
anbefale videre tiltag.
Kriterier for visitationen – aftalt med Region Hovedstaden
At borgeren har behov for og forudsætningerne for at kunne deltage i et helhedsorienteret, intensivt,
tværfagligt, neuropsykologisk funderet genoptræningsforløb (4 dage ugentligt fra 9-14/15; minimum 12
lektioner ugentligt).
At der er tale om vanskeligheder af så stort et omfang og/eller af en sådan kompleksitet, at specialiseret
genoptræning er påkrævet/berettiget:
1. Enten fordi mindst 3 ud af 4 domæner er afficeret (det fysiske, det sproglige, det kognitive, det
emotionelle/sociale/personlighedsmæssige),
2. eller at to domæner er afficeret i et omfang, således at genoptræningen af det enkelte domæne
kompliceres af vanskelighederne i det andet.
5 – 6 årlige optag
Rehabiliteringsforløbene er organiseret således, at den årlige bevilling fordeles jævnt over hele året. For at
borgerne får størst mulig gavn af at møde og følges andre i samme situation, starter nye borgere i et af de
5-6 årlige optag.

