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Henvisningskriterier og funktionsniveauer for ambulatoriet
Patienter, der tidligere har erhvervet en hjerneskade, kan henvises til ambulatoriet til vurdering af behovet for rehabilitering/genoptræning eller fornyet
rehabilitering/genoptræning. Begrundelserne kan eksempelvis være, at der
ikke tidligere er foretaget en faglig vurdering af genoptræningsbehovet, at
der ikke er ydet en tilstrækkelig genoptræningsindsats, at der efter en genoptræningsindsats er indtrådt et fald i funktionsniveau eller at andre problemer relateret til genoptræningen efter hjerneskaden er stødt til. Henvisninger vedrørende klinikkens højt og regionalt specialiserede tilbud modtages
fra Region Hovedstaden. En henvisning fra Region Sjælland vil kun blive
imødekommet, hvis det drejer sig om et af klinikkens højt specialiserede behandlingstilbud, dvs. træning i gangrobot eller armrobot, facio-oral-tract-terapi (FOTT), evt. forudgået af fiberoptisk endoskopisk evaluering af synkefunktionen (FEES), eller vurdering og behandling af svære problemer med
muskeltonus.
Typiske problemstillinger
• Problemer vedrørende kognition, kommunikation, adfærd og/eller
emotioner
• Problemer vedrørende krops- og aktivitetsniveau
• Dysfagi, herunder behov for fiberoptisk endoskopisk evaluering af
synkefunktionen (FEES)
• Spasticitet
• Nedsat bevidsthedsniveau, herunder vegetativ tilstand og minimal
bevidsthed
• Vandladningsproblemer
• Neurogene smerter
• Sociale, herunder erhvervs- og uddannelsesrettede færdigheder

Inklusionskriterier
• Patienterne er 16 år eller ældre på henvisningstidspunktet
• Der skal foreligge en erhvervet hjerneskade
• Hjerneskaden kan være strukturel (traume, vaskulær, tumor, infektion, operationsfølge)
• Hjerneskaden kan være ikke-strukturel bedømt på CTC, forårsaget
af anoksi, neuroinfektion, skade på hjernen som følge af strålebehandling eller kemoterapi eller anden encefalopati
• Skaden skal være erhvervet efter pubertetens begyndelse, i praksis
defineret som 10 år og opefter, idet tidligere erhvervede skader sidestilles med udviklingsforstyrrelser
• Der skal ud fra et lægeligt skøn være et potentiale for rehabilitering/genoptræning
Eksklusionskriterier
• Commotio cerebri eller følger af denne tilstand
• Højgrads (III-IV) gliomer
• Patienter med maligne lidelser, som endnu ikke har afsluttet den tidlige onkologiske behandling (men de kan være i vedligeholdende behandling)
• Neurologiske patienter, som for mindre end tre måneder siden er udskrevet fra en neurologisk afdeling eller har været set i et neurologisk ambulatorium, idet sådanne patienter bør ses i det neurologiske
regi med henblik på genoptræningsplaner
• Infektionsmedicinske patienter med lette følger af meningitis eller encephalitis, som henvises så tidligt (typisk ved udskrivelsen), at følgerne af tilstanden kan svinde spontant inden for få måneder
• Patienter med demens eller mistanke herom
• Progredierende neurologiske lidelser som Parkinsons sygdom og
multipel sklerose
• Patienter, som oplagt efter et lægeligt skøn har et meget begrænset
eller slet intet potentiale for rehabilitering/genoptræning
Kontaktinformation til brug for henvisning (lokationsnummer (CVI), telefon og evt. fax)
For læger i Region Hovedstaden henvises som sædvanligt via CVI
For henvisninger fra Region Sjælland via lokationsnummer: 5790000195053
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Kontaktinformation ift tvivlsspørgsmål relateret til visitationsmeddelelsen
• Klinikchef Christian Pilebæk Hansen, Klinik for Højt Specialiseret
Neurorehabilitering / Traumatisk Hjerneskade, tlf. 23105583, e-mail
christian.pilebaek.hansen.01@regionh.dk
•

Afdelingsfysioterapeut Marianne Telling Nielsen, Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering /Traumatisk Hjerneskade, tlf.
38622835, e-mail Marianne.telling.nielsen@regionh.dk

Evt. specifikke visitationsretningslinjer for ambulanceindbragte patienter
Ikke relevant
Relevante modtagere af visitationsmeddelelsen
Praktiserende læger, privatpraktiserende speciallæger i neurologi, apopleksiafsnit, neurologiske, neurokirurgiske, pædiatriske, medicinske, kardiologiske, infektionsmedicinske, endokrinologiske, onkologiske og ortopædkirurgiske afdelinger i Region Hovedstaden og Region Sjælland.
Evt. øvrige oplysninger
For yderligere oplysninger henvises til hjemmesiderne:
Ambulatorium ved Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering / Traumatisk hjerneskade
https://www.hvidovrehospital.dk/afdelinger-og-klinikker/traumatisk-hjerneskade/Ambulatorium/Sider/Henvisning.aspx
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