
Temadag om kompetenceudvikling med udgangspunkt i ’Anbefalinger for 

tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade’. 

Tirsdag d. 08.12.20 kl. 9.00 – 11.00 

Temadagen afholdes virtuelt via Teams. 

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

’Neurorehabilitering og kompetenceudvikling’.  

Fokus på temadagen er det reviderede forløbsprogram for voksne med erhvervet hjerneskade: 

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade 

Temadagen tilbydes i regi af at Rammeaftale Sjælland, der gennemførte en undersøgelse om 

kommunernes kvalitetsstandard for senhjerneskadeindsatsen og anbefalede et samarbejde omkring 

kompetenceudvikling i den tværfaglig rehabiliteringsindsats i kommunerne.                                       

Temadagen er første led i arbejdet med at implementere Anbefalingerne og følges op af endnu en 

temadag i starten af 2021. 

Program for temadagen: 

 9.00 – 9-15  Velkomst ved arbejdsgruppen  

 9.15 – 10.15  Sundhedsstyrelsen gennemgår Anbefalingerne og svarer på spørgsmål 

 10.15 – 10.20 Pause 

 10.20 – 10.55  Opsamling på områder som ønskes uddybet ved næste temadag  

 10.55 – 11.00  Tak for i dag 

Det er hensigtsmæssigt, at man har læst anbefalingerne inden temadagen. Anbefalingerne kan 

findes ved at følge nedenstående link: 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Anbefalinger-for-tvaersektorielle-forloeb-for-voksne-med-

erhvervet-hjerneskade  

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. 4.12.20 

Med venlig hilsen 

Arbejdsgruppen: 

Elise Kragh Jacobsen, Hjerneskadekoordinator Køge Kommune 

Louise Bøgh Madsen, Hjerneskadekoordinator Roskilde Kommune 

Signe Egede Petersson, afdelingsleder CSU-Slagelse 

Tine Malmros, Centerleder Hjerneskadecenter, Næstved 

Karen Sørensen Centerleder, ViSP Næstved, Vordingborg, Faxe 

Povl Skov, Chefkonsulent, Sekretariatet Rammeaftale Sjælland 

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

neurorehabilitering-og-kompetenceudvikling-289-2018.aspx 
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