
BarnReHab Skåne (BRH) är en specialenhet inom Barn- och ungdomshabiliteringen. BRH 
har i uppdrag att ta emot remisser för alla barn och ungdomar i Skåne som är i behov av 
rehabilitering av en förvärvad hjärnskada, som inträffat före 18 års ålder och efter 1 månads 
ålder.

Remisshantering
Rehabilitering efter sjukhusvistelsen av barn och ungdomar med 
förvärvad hjärnskada

Rehabiliteringen kan erbjudas familjerna 
antingen på BRH eller av den lokala barn- och 
ungdomshabiliteringen på barnets hemort.

Vilket alternativ som passar barnets 
rehabiliteringsbehov och familjens behov bäst 
diskuteras vid det samordningsmöte som 
sjukhuset inbjuder till.

BRH har rehabiliteringsverksamhet vardagar. 
Familjen står för omvårdnaden under vistelsen 
på BRH och kan behöva assistenthjälp i detta. 
Om assistenthjälp behövs måste detta ordnas 
innan BRH kan ta emot familjen. Familjerna åker 
vanligen hem på helgerna, i undantagsfall återgår 
man istället till sjukhuset under helgen om man 
av olika skäl inte kan vistas hemma.

REMISSGÅNG
•	 Så tidigt som möjligt skickas remiss till BRH 

angående troligt kommande rehabiliteringsbe-
hov. Konsultera gärna rehabiliteringsläkare på 
BRH för bedömning av rehabiliteringsbehov.

•	 Vid behov av tidig intensiv rehabilitering kallar 
avdelningen till ett samordningsmöte.

•	 BRH tar emot remissen och har kontakt med 
remitterande sjukhus för fördjupad information 
bland annat kring barnets behov av insatser 
från den lokala barn- och ungdomshabilitering-
en (Bou). Om insatser från den lokala Bou är 
eller bedöms bli aktuellt tar BRH sedan kon-
takt med berörd lokal habiliteringsenhet. BRH 
meddelar också remitterande sjukhus vilken 
habiliteringsenhet som blir aktuell.

•	 Vid samordningsmötet presenteras de rehabili-
teringsmöjligheter som är aktuella. Utifrån de 
beslut som fattas erbjuds sedan insatser på 
BRH och/eller från den lokala habiliteringen 
Bou.

•	 Om möjligt besöker familjen BRH och får 
ytterligare information om BRH, eventuellt 

också om den lokala barn- och ungdomshabili-
teringen Bou.

•	 Då ett barn är aktuellt för insatser från Bou 
sker avdelningens fortsatta kommunkontakter 
i samarbete med personal från den lokala 
barn- och ungdomshabiliteringen.

•	 Det fortsatta samarbetet mellan teamet på 
sjukhuset, BRH och de personer från den 
lokala habiliteringen Bou som träffar familjen 
sker främst genom telefonkontakter, nya 
möten planeras in vid behov. Vid avslutningen 
av en vistelse på BRH skickas en sammanfatt-
ning av insatserna till remitterande sjukhus för 
kännedom.
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