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Hjernerystelseskoordinator i Aarhus Kommune og afklaring af perspektiver 
ved at etablere et hjernerystelsescenter i Aarhus 
 

Hjernerystelsesforeningen har beregnet, at der ca. er 1.400 mennesker i Aarhus Kommune, der rammes af 
hjernerystelse årligt. Det anslås at omkring hver tredje der rammes af hjernerystelse oplever senfølger tre 
måneder efter. For mange er det en stor udfordring at håndtere deres senfølger, og det gør det svært både 
at navigere i sit eget liv, og at navigere i de offentlige systemer. 

 

Aarhus Byråd færdigbehandlede i foråret 2022 et byrådsforslag fra SF om tilbud til mennesker med 
senfølger af hjernerystelse. Der var i den forbindelse bred opbakning fra byrådets partier til, at det var 
vigtigt at fokusere på indsatser, der kan hjælpe mennesker med senfølger af hjernerystelse. En del af 
drøftelsen af byrådsforslaget omhandlede hvorvidt der skulle etableres en funktion med en 
hjerneskadekoordinator i Aarhus. Den nyeste forskning peger på, at det er afgørende at hjælpen kommer 
hurtigt for at mindske risikoen for langvarige følger af hjernerystelse. 

 

Udover etablering af en hjernerystelseskoordinator kan der være perspektiver i at etablere et egentligt 
hjernerystelsescenter i Aarhus, hvor man samler og opbygger kompetencer på tværs af relevante 
fagligheder, der arbejder med behandling, rådgivning. Hjernerystelsesforeningen har fremsendt et forslag 
til Aarhus Byråd herom. 

 

Følgende foreslås: 

1) Der etableres en funktion med hjernerystelseskoordinator i Aarhus 

2) Forvaltningen kommer med et bud den organisatoriske forankring og evt. sammenhæng med 
Aarhus Kommunes arbejde på hjerneskadeområdet. 

3) Forvaltningen vurderer perspektiver og muligheder ved at etablere et egentligt 
hjernerystelsescenter. I sammenhæng hermed afklares det hvilke mulige interessenter og 
samarbejdspartnere, der kan være interesserede i et evt. samarbejde med kommunen i et 
hjernerystelsescenter. 

 

 

Stillet af SF’s byrådsgruppe 
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