
26. november 2021  

Pressemeddelelse                  

Der skal være hjælpe at hente efter hjernerystelse 

 

Det vækker bekymring i mig, når jeg læser Signe Mortensens oplevelser med hendes hjernerystelse 

og manglende hjælp fra det offentlige. Når et ungt menneske oplever 6 måneders ørkenvandring, 

med mangel på information og hjælp fra det offentlige, så skal alarmklokkerne ringe. 

 

Desværre står Signes historie langt fra alene. Mindst 25.000 mennesker får årligt hjernerystelse i 

Danmark. Det anslås at ca. 34 % oplever senfølger efter 3 måneder, men mange mener at tallet er 

endnu højere. Ifølge en undersøgelse fra Hjernerystelsesforeningen oplever kun en fjerdedel, at 

kommunen har hjulpet dem nok. Hjernerystelser ER altså et stort problem, og vi SKAL gøre mere 

for at hjælpe. 

 

På seneste byrådsmøde behandlede vi SF's forslag om tilbud til mennesker med senfølger af 

hjernerystelse. I forbindelse med det, er vi blevet kontaktet af mange aarhusianere der delte deres 

oplevelser med hjernerystelser og efterfølgende oplevelser med kommunen og det offentlige. 

 

Vi kender ikke alle løsningerne på forhånd og er parate til at lytte og blive klogere. For 

hjernerystelser er et komplekst område, hvor konsekvenserne for den enkelte kan være vidt 

forskellige fra andres oplevelser. Men politik er ikke kun de lette løsninger og vi kan se at især 

koordination og manglen på lettilgængelig information er store udfordringer. Men også på 

indsatssiden er der brug for at se om der er ordentlig adgang til de tilbud der bør være. 

 

På baggrund af Hjernerystelsesforeningens anbefalinger, har vi derudover stillet tre konkrete 

forslag, som skal hjælpe borgere med hjernerystelser i Aarhus kommunen. 

 

For det første skal der være lettilgængelig information til hjernerystede og deres pårørende. 

Konkret foreslår vi en webside med information om blandt andet hjerneskadekoordinator, 

kommunale tilbud ved senfølger og link til Hjernerystelsesforeningen.  

 

For det andet skal vi styrke koordinationen i kommunen, så de ramte ikke selv skal finde relevante 

tilbud.  Kommunen skal stå for koordination, så borgeren får den rette hjælp eller det rette tilbud. 

På den måde kan vi undgå at forværring og alt for lange senfølger. 

 

Som det sidste skal Magistraterne for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) og Sundhed og 

Omsorg (MSO) på banen, så vi kan få et overblik over hvilke tilbud og praksis vi tilbyder 

mennesker med senfølger af hjernerystelser. 

 

Heldigvis tog Byrådet og de to ansvarlige rådmænd pænt imod vores forslag. Nu arbejder de to 

forvaltninger videre med vores forslag, så vi i byrådet har et mere konkret beslutningsgrundlag at 

arbejdet med.  

 

Ingen skal nemlig stå i samme situation som Signe Mortensen. Vi skal tage hjernerystelser 

alvorligt, og de ramte skal have den bedst mulige støtte og hjælp. 

 
For yderligere information kontakt  

Thomas Medom, Politisk Leder for SF-Aarhus, Tlf 2751 7961   


