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Kommissorium for Arbejdsgruppe til revision af publikationer på hjerne-

skadeområdet. 
 

Baggrund  

I 2017 udførte Sundhedsstyrelsen et servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatser til 

mennesker med hjerneskade1. Servicetjekket indeholder 12 anbefalinger med formålet om at un-

derstøtte kommuner, regioner og sundhedspersonale i at løfte kvaliteten i indsatserne til menne-

sker med erhvervet hjerneskade.  

Anbefalingerne omhandler blandt andet at Sundhedsstyrelsen, med inddragelse af eksterne rele-

vante aktører, skal revidere og opdatere udvalgte anbefalinger med særligt fokus på, at præcisere 

niveauerne for genoptræning og rehabilitering. Dette er med baggrund i, at der på sygehuset kan 

opstå tvivl om, hvilket niveau af genoptræning/rehabilitering der er det rette til en given patient, 

hvilket dels skyldes en oplevelse af, at der ikke er en klar afgrænsning af målgruppen i retnings-

linjer på området. Ydermere er der kommunale variationer i hvem, der visiteres til hhv. basalt og 

avanceret niveau, og det tyder ikke på, at der er forskel på de indsatser som borgerne får ved hhv. 

basalt eller avanceret genoptræning. Servicetjekket pegede ydermere på, at kommunerne oplever 

udfordringer i at sammensætte forløb, der leveres i samarbejde med eksterne leverandører, samt 

med at sikre kvaliteten af de specialiserede indsatser, der tilkøbes af eksterne leverandør. 

En anden anbefaling i servicetjekket omhandlede at Sundhedsstyrelsen skal tilføje anbefalinger 

for patient- og pårørendeinddragelse, med særligt fokus på kommunalt regi. Dette er med bag-

grund i, at inddragelsen ofte primært har karakter af formulering af målsætninger for forløbet, 

mens den egentlige planlægning af indsatserne oftest sker uden egentlig inddragelse af borgeren, 

der blot informeres efterfølgende. 

Med henblik på at yde rådgivning til Sundhedsstyrelsen arbejde med ovenstående etablerer Sund-

hedsstyrelsen hermed en arbejdsgruppe.  

Formål 

Formålet med arbejdet er, at opdatere Sundhedsstyrelsens relevante publikationer på områder og 

herunder præcisere niveauerne for genoptræning og rehabilitering, samt at tilføje anbefalinger for 

patient- og pårørendeinddragelse, med særligt fokus på kommunalt regi. Opdatering vil omfatte 

publikationer, der omhandler voksne med erhvervet hjerneskade. 

                                                 
1
 https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/~/media/23C77C8623F54F52B24A58F3D64073FC.ashx 

https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/~/media/23C77C8623F54F52B24A58F3D64073FC.ashx
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Arbejdsgruppens opgave 
Arbejdsgruppen har til opgave at rådgive Sundhedsstyrelsen i arbejde, herunder i forhold til at: 

  

 Drøfte oplæg  

 Kvalificere indhold og opbygning af reviderede publikationer 

 Bidrage med viden fra praksis  

 Kommentere på udkast udarbejdet af Sundhedsstyrelsen 

 

Arbejdsgruppens sammensætning 

Følgegruppen etableres med følgende sammensætning: 

 

 Sundhedsstyrelsen (formandskab og sekretariat) 

 Sundheds- og Ældreministeriet (1) 

 Socialstyrelsen (1) 

 Danske Regioner/Regioner (1/1) 

 KL/kommuner (1/3) 

 Dansk Selskab for Apopleksi (1) 

 Dansk Selskab for Fysioterapi (1) 

 Dansk Selskab for Logopædi og Foniatri (1) 

 Dansk Selskab for NeuroRehabilitering (2) 

 Dansk Socialrådgiverforening (1) 

 Dansk Sygepleje Selskab (1) 

 Danske Handicaporganisationer (2)  

 Danske Patienter (1) 

 Ergoterapifaglige Selskaber (1) 

 Selskabet Danske Neuropsykologer (1) 

 

KL og Danske Regioner anmodes om at udpege de kommunale og regionale repræsentanter.  

 

Sundhedsstyrelsen kan supplere følgegruppen efter behov.  

 

Dagsorden til møderne og beslutningsreferat udsendes cirka én uge før og efter mødernes afhol-

delse. 

 

Tidsplan 

Det forventes, at arbejdsgruppen afholder tre møder i Sundhedsstyrelsen i løbet 2018. 1. møde af-

holdes 2. maj 2018, kl. 12.00-15.00. 

 

Arbejdes forventes færdiggjort ultimo 2018. 

 

Habilitet  
Det er en forudsætning for at deltage i arbejdet, at medlemmet, der udpeges, ikke har habilitets-

problemer. Forud for første møde bedes medlemmet derfor udfylde og indsende en habilitetser-

klæring via nedenstående link (kræver NemID):  

 

Link: Udfyld habilitetserklæring  

https://www.sst.dk/da/om-os/maal-og-opgaver/habilitet/udfyld-en-habilitetserklaering?id=%7bBD375C87-D693-4550-8F54-CEC695FBF258%7d&type=0
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Vælg ” Arbejdsgruppe til revision af publikationer på hjerneskadeområdet” i rullemenuen under 

”vælg aktivitet, nævn, råd eller gruppe”.  

 

Ved udfyldelse af habilitet skal man være opmærksom på følgende:  

 Pkt. 2.3: Her angives navn på vedkommendes ansættelsessteder, fx offentlige sygehuse, 

inden for de seneste 5 år.  

 

Ved udpegning skal medlemmer således være opmærksomme på Sundhedsstyrelsens politik vedr. 

habilitet, som bl.a. ikke tillader samtidig medlemskab af advisory boards mv. inden for samme 

emneområde(r), som man rådgiver Sundhedsstyrelsen inden for som medlem af et fagligt ud-

valg/arbejdsgruppe mv. Sundhedsstyrelsens vurdering af habilitet beror altid på en konkret og 

samlet vurdering i det enkelte tilfælde.  

 

Habilitetserklæringer offentliggøres på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sundhedsstyrelsen gør 

opmærksom på, at habilitetserklæring skal udfyldes konkret ift. den enkelte arbejdsgruppe, og at 

det ikke er tilstrækkeligt at henvise til styrelsens liste over godkendelse til samarbejde med læge-

middelindustri.  

 

På SST.dk findes endvidere relevant information om Sundhedsstyrelsens habilitetspolitik og om 

proceduren for udfyldelse af habilitetserklæringer. Ved spørgsmål vedr. habilitet er man velkom-

men til at henvende sig til sekretær Nina Juul Eskildsen på nije@sst.dk. 

 

mailto:nije@sst.dk

