Hjärnskadeforum 2016

Hjärnkraft

Samordnad hjärnskaderehabilitering – verktyg på vägen

Kan ny teknik och
e-hälsa vara verktyg
i samordningen?
Hjärnskadeforum 2016 anordnades den 15 januari på ABF-huset i Stockholm med drygt 180 deltagare. Frågeställningen för dagen var “Kan ny
teknik och e-hälsa vara verktyg i samordningen?”.
Konferensen anordnades inom ramen för Modellprojektet som drivs av Hjärnskadeförbundet
Hjärnkraft och Personskadeförbundet RTP, med
finansiering av Arvsfonden.
Text:
Marie-Jeanette Bergvall
marie-jeanette.bergvall@
hjarnkraft.se
Foto:
Helena Tiderman & Kerstin Orsén

16

I Nummer 1 - 2016

D

et är tre år sedan vi tillsammans arrangerade Hjärnskadeforum 2013. Då presenterades Socialstyrelsens
rapport om landstingens
rehabilitering av personer med traumatisk
hjärnskada samt Hjärnkrafts och RTP:s
gemensamma kartläggning. Det var sammantaget en dyster bild som framkom och
professor Jörgen Borg, Danderyds sjukhus
sammanfattade situationen i tre begrepp.

Röda mattan - allt fler räddas till livet av en
utvecklad akutsjukvård och får tillgång till
kvalificerad rehabiliteringsmedicinsk kompetens den första tiden.
Svarta hålet – när patienten lämnar kliniken
saknas en sammanhållen vårdkedja/långtidsuppföljning och ansvaret vältras över och
bollas mellan en rad olika aktörer utan
samordning. Samtidigt som ny kunskap inte
implementeras i behandlingen
Ättestupan – många behandlingsinsatser
upphör vid 65 år
Efter Hjärnskadeforum 2013 bildades en

strategigrupp med representanter från professionen och Hjärnkraft/RTP för att föreslå
förbättringar. Vi konstaterade att det inte var
möjligt att genomföra arbetet inom ramen för
ordinarie resurser. Hjärnkraft och RTP tog
på sig att skriva fram en ansökan om projektmedel till Arvsfonden. Den beviljades och
Modellprojektet började i maj 2015.
Hjärnskadeforum 2016 var den första av tre
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”What ever it takes”
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konferenser inom projektet. Nästa konferens
2017 ska presentera de slutsatser och förslag
som processgrupperna i projektet nu arbetar
med. Hjärnskadeforum 2018 kommer att
presentera de slutliga resultaten från Modellprojektet.
Moderatorn för dagen var Per Hamid

Ghatan, rehabiliteringsläkare och forskare
som på 90-talet byggde upp en kvalificerad hjärnskaderehabilitering på avd 84 på
Danderyds sjukhus. Efter en presentation av
Modellprojektet beskrev Niklas Håkansson
med stöd av Rita Ehrenfors kampen tillbaka efter att som 16-åring ha blivit slagen
i bakhuvudet med en flaska. Niklas är idag
23 år och har börjat föreläsa om sina erfarenheter om vad som hjälpt honom på vägen och
sina erfarenheter av det som brustit.

Catherine Johnson, beskrev hur hon byggt
upp verksamheten med Case Management
för personer med förvärvad hjärnskada i Storbritannien. Där jobbar man enligt devisen
”What ever it takes”.
Under eftermiddagen presenterades och
diskuterades ny teknik av neuropsykologerna
Aniko Bartfai och Daniel Berggren, arbetsterapeut Inga-Lill Bohamn och sjukgymnast
Susanne Palmcrantz.
Jean Luc af Geijerstam, rehabiliteringsläkare och utredare på E-hälsomyndigheten,
beskrev myndighetens uppdrag och utmaningar. Socionom Marja Leena Kumulainen
presenterade hur man arbetar med ny teknik
i äldreomsorgen i Västerbotten, där hemtjänsten annars åker två varv runt jorden – varje
månad.

1. Marie-Jeanette
Bergvall, projektledare
för Modellprojektet
beskriver arbetet inom åtta
samhällsområden.
2. Diskussion om casemanager nedanför scenen.
3. Per Hamid Ghatan och
Meta Wiborgh sammanfattar
konferensen.
4. Catherine Johnson, casemanager i Storbritannien.
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