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Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. revidering af 
samarbejdsaftaler omkring rehabilitering til 
mennesker med erhvervet hjerneskade 

 
 

Baggrund 

Sundhedsstyrelsen iværksatte i 2017 ’Servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne til 
mennesker med hjerneskade’. For at adressere nogle af de udfordringer, der fremkom i dette 
arbejde udgav Sundhedsstyrelsen i 2020: ”Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med 
erhvervet hjerneskade” som er en revidering af den faglige visitationspraksis for genoptræning og 
rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade (2014) samt forløbsprogram for voksne med 
erhvervet hjerneskade (2011).  

I Region Syddanmark er der gennem årene udarbejdet forskellige samarbejdsaftaler på 
hjerneskadeområdet, men det er oplevelsen, at der er sket ændringer i praksis i forhold til de 
eksisterede syddanske samarbejdsaftaler vedr. rehabilitering til mennesker med erhvervet 
hjerneskade. 

På baggrund af ændringerne i praksis og de nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen ønsker 
Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering en grundig vurdering af, om der er behov for en 
revidering af de eksisterende syddanske samarbejdsaftaler, og i så fald et udkast til denne revidering.  

Med udgangspunkt i de nye anbefalinger, praksiserfaringer og en vurdering af betydningen af 
aftalernes forankring på socialområdet skal der vurderes, om der er behov for en revidering af 
eksisterende samarbejdsaftaler. 

Overblik over udgivelser og syddanske samarbejdsaftaler: 

Følgegruppe: Følgegruppe for 

genoptræning og 
rehabilitering 

Dato: 02-07-2021 
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 2011: Sundhedsstyrelsen: ”Forløbsprogrammer for rehabilitering af voksne med erhvervet 
hjerneskade”1 og ”Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet 
hjerneskade”2.  
 

 2104: Sundhedsstyrelsen: ”Genoptræning og rehabilitering til voksne med erhvervet 
hjerneskade -  En faglig visitationsretningslinje”3 

 2014: ”Tilpasnings- og implementeringsaftale for forløbsprogrammer for personer med 
erhvervet hjerneskade i kommuner og region i Region Syddanmark”4.  

o Denne aftale sætter rammen for implementering af Sundhedsstyrelsens to 
forløbsprogrammer (2011) og er tilpasset syddanske forhold. 

 2015: ”Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til 
rehabilitering på specialiseret niveau”5  

o jf. bekendtgørelse nr.1088 og vejledning nr. 9759, betød at en ny kategori af 
genoptræningsplaner blev indført: Genoptræningsplaner til rehabilitering på 
specialiseret niveau.  

 2015: ”Aftale om patientforløb for patienter med erhvervet hjerneskade og behov for 
højtspecialiseret neurorehabilitering på Regionshospitalet Hammel Neurocenter mellem 
Region Syddanmark og Region Midtjylland”. 

 2017: Sundhedsstyrelsen: ”Servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne til 
mennesker med hjerneskade” 6 

 2020: Sundhedsstyrelsen: ”Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet 
hjerneskade”7 (erstatter forløbsprogrammerne fra 2011) 

 2020: Sundhedsstyrelsen: ”Anbefalinger ti l nationale redskaber til vurdering af funktionsevne - hos 

voksne med erhvervet hjerneskade”8 

                                              
1 Forløbsprogram for voksne med erhvervet hjerneskade, 2011  
 
 
 
2 Forløbsprogram for børn og unge med erhvervet hjerneskade, 2011 
3 Genoptræning og rehabilitering ti l voksne med erhvervet hjerneskade -  En faglig visitationsretningslinje 
4 Mennesker med senhjerneskade // Region Syddanmark 
5Følg l inket og vælg "Afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på 
specialiseret niveau", 2015 
6 Servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for mennesker med hjerneskade, 2017 
7 Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade, 2020 
8 Sundhedsstyrelsen ”Anbefalinger til nationale redskaber til vurdering af funktionsevne” 

https://cfh.ku.dk/dokumenter/ForloebsprogramVoksneHjernetraume.pdf
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2011/Publ2011/BOS/Hjernetraume-b%C3%B8rn/Forl%C3%B8bsprogram-for-rehabilitering-af-b%C3%B8rn-og-unge-med-erhvervet-hjerneskade.ashx
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2014/Visitationsretningslinjer-paa-hjerneskadeomraadet
https://www.regionsyddanmark.dk/wm434271
https://www.regionsyddanmark.dk/wm523590
https://www.regionsyddanmark.dk/wm523590
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2017/Servicetjek-af-genoptr%C3%A6ningsog-rehabiliteringsindsatserne-til-mennesker-med-hjerneskade.ashx?la=da&hash=98390503F984D03AFA0C9EDC45C2A3A8BF08DB21
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/anbefalinger-for-tvaersektorielle-forloeb-for-voksne-med-erhvervet-hjerneskade
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Anbefalinger-til-nationale-redskaber-til-vurdering-af-funktionsevne---voksne-m-erhvervet-hjerneskade
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 2020: Socialstyrelsen: ”Målgruppebeskrivelse for børn, unge og voksne med erhvervet 

hjerneskade”9 

 2020: Socialstyrelsen: ”Model for beskrivelse af specialiseringsniveauer”10. 

Formål  
Formålet med arbejdsgruppen er at gennemgå, og ved behov opdatere de eksisterende lokale 
samarbejdsaftaler for rehabilitering til mennesker med erhvervet hjerneskade, så de opfylder de 
nyeste anbefalinger og er tilpasset nuværende praksis og arbejdsgange på området.  

Leverancer 
Arbejdsgruppens leverancer: 
 

 Vurdering af behovet for at revidere de nuværende lokale aftaler med udgangspunkt i 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2020.  

o Såfremt arbejdsgruppen vurderer et behov for revidering af lokale aftaler, 
udarbejdes et oplæg hertil, som fremlægges Følgegruppen for genoptræning og 
rehabilitering.  

o Det kan i vurderingen overvejes om de eksisterende aftaler kan samles, således at 
antallet af samarbejdsaftaler reduceres. 
 

 Vurdering af behovet for ændringer af arbejdsgange og praksis i forhold til nuværende 
aftaler. 

 
Organisation og arbejdsgruppens sammensætning 
Arbejdsgruppen sammensættes af repræsentanter fra kommuner og sygehusenheder i Region 
Syddanmark, der til dagligt arbejder med rehabilitering til mennesker med erhvervet hjerneskade.   

Arbejdsgruppen består af følgende medlemmer: 

o Delt formandskab med hhv. én kommunal og én regional formand, som ligeledes er medlem 
af Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering. 

o 4 kommunale sundhedsfaglige repræsentanter – én fra hvert SOF område 

o 4 regionale sundhedsfaglige repræsentanter – én fra hvert SOF område 

Gruppen konstituerer sig med to sekretærer (hhv. en regional og en kommunal). Sekretærerne har 
ansvaret for at indkalde til møder, sende dagsorden/referat ud og være medproducerende på 
arbejdsgruppens produkt.  

                                              
9 Udgivelser og redskaber — Socialstyrelsen - Viden til gavn  Find publikationen under punktet ” 
Målgruppebeskrivelse for erhvervet hjerneskade (december 2020)” 
10 Udgivelser og redskaber — Socialstyrelsen - Viden til gavn  Find publikationen under punktet ” Den 
generelle model (december 2020)” 

https://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/tvaergaende-omrader/generel-model-for-beskrivelse-af-specialiseringsniveauer/udgivelser-og-redskaber
https://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/tvaergaende-omrader/generel-model-for-beskrivelse-af-specialiseringsniveauer/udgivelser-og-redskaber
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Arbejdsgruppens medlemmer bidrager ind i gruppens forskellige opgaver. Arbejdsgruppen har 
mulighed for ad hoc at inddrage specialister. 

Arbejdsgruppen refererer til Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering.  

 

Procesplan 
 Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering behandler den 6. maj 2021 kommissoriet. 

Den endelig godkendelse sker via mail senest den 25. maj 2021. 

 Formandsgodkendelse af kommissoriet i Det administrative kontaktforum senest 1. juli 2021.  
 Arbejdsgruppen sammensættes i løbet af juli 2021 

 Arbejdsgruppen afholder 2-3 møder i perioden august til november 2021 (møderne afholdes 
virtuelt) 

 Arbejdsgruppen fremlægger sine leverancer for Følgegruppen for genoptræning og 
rehabilitering på mødet den 15. december 2021 

 
 


