
Temadag om kompetenceprofiler inden for neurorehabilitering  

Fredag d. 04.06.21 kl. 10.00 – 12.15 

Temadagen afholdes virtuelt via Teams 

 

I indbydes hermed til temadag, som opfølgning på tidligere temadage afholdt i 2018 

og 2020 med overskriften ’Neurorehabilitering og kompetenceudvikling’.  

 

Tredje temadag vil være med fokus på kompetenceprofiler inden for 

neurorehabilitering  

 

Temadagen tilbydes i regi af Rammeaftale Sjælland, der på baggrund af undersøgelse 

om kommunernes kvalitetsstandard for senhjerneskadeindsatsen i 2017, anbefalede 

et samarbejde omkring kompetenceudvikling i den tværfaglige rehabiliteringsindsats i 

kommunerne. 

Temadagen i efteråret 2020 havde fokus på Sundhedsstyrelsens reviderede 

forløbsprogram og visitationsretningslinje for voksne med erhvervet hjerneskade: 

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade. 

Temadagen bar præg af et ønske om erfarings- og idéudveksling om emnet 

kompetenceprofiler inden for neurorehabilitering. Vi har derfor valgt at stille skarpt på 

dette emne.  

Program for temadagen 

10.00-10.15     Velkomst ved Rammesekretariatet 
10.15-10.45     Erfaring og proces om kompetenceprofiler v/Tina Cecilia 

                       Frederiksen, Afdelingsleder for Kvalitet, Udvikling & Uddannelse,  
                       Neurorehabilitering København 
10.45-11.15     Erfaringsudveksling i grupper (inkl. pause) 

11.15-11.30     Spørgsmål til Tina Cecilia Frederiksen 
11.30-12.00     Præsentation af Videnscenter for Neurorehabilitering v/Anne Norup, 

                       Neuropsykolog og leder af Videnscenter for Neurorehabilitering 
12.00-12.10     Opsamling på dagen 
12.10-12.15     Tak for i dag 

 

Det virtuelle møderum er åbent fra kl. 09.45. Log gerne ind i god tid – dagens 

program begynder kl. 10.00. 

 

Temadagen henvender sig til: 

• Hjerneskadekoordinatorer 

• Ledere fra rehabiliteringsafsnit, hjemmepleje, bosteder, socialpædagogisk 

støtteteams samt træningsenheder 

• Udviklingsterapeuter eller lign. funktioner 



• Myndighedsledere og visitatorer fra handicap, psykiatri, sundhed og ældre 

• Netværksgruppen Voksne Handicappede 

 

Send gerne invitationen videre i egen kommune, hvis I vurderer, at der er andre der 

skal deltage. 

 

Tilmelding til Povl Skov, chefkonsulent Sekretariatet Rammeaftale Sjælland på mail: 

posko@slagelse.dk 

Senest d. 31.05.21 

 

Med venlig hilsen 

Arbejdsgruppen: 

Elise Kragh Jacobsen, Hjerneskadekoordinator Køge Kommune 

Louise Bøgh Madsen, Hjerneskadekoordinator Roskilde Kommune 

Signe Egede Petersson, afdelingsleder CSU-Slagelse 

Karen Sørensen Centerleder, ViSP Næstved, Vordingborg, Faxe 

Povl Skov, Chefkonsulent, Sekretariatet Rammeaftale Sjælland 

Link til RS17 og tidligere temadag: https://rs17.dk/arrangementer/temadag-om-

neurorehabilitering-og-kompetenceudvikling-289-2018.aspx 
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