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I slutningen af 1990erne begyndte en lille sammenslutning fra Neu-
rorehabiliteringsenheder i Vestdanmark (bl.a. Hammel, Ringe, Es-
bønderup, Brædstrup) at mødes med det formål at drage erfaring og 
udveksle viden.  
I de ca. ti år der er gået, er der kommet deltagelse fra flere steder 
og det tværfaglige forum har vist sig at være særdeles levedygtigt. 
 
Det er besluttet at udfærdige et egentligt kommissorium og at ind-
byde andre enheder, der arbejder med neurorehabilitering enten på 
hovedfunktionsniveau, på specialiseret - eller på højt specialiseret 
niveau. 
 
Eksempler på samarbejdsemner: 
 Udsøge de mest optimale tests til neurologiske patienter.  

På den baggrund blev nedsat en ”Scoregruppe” i 2004.  
Som følge af denne blev FIM valgt som scoreredskab, og i dag 
har vi en velfungerende FIM fokusgruppe, der løbende følger 
op på testen. 

 Der arbejdes med udfærdigelse af et risikovurderingsskema, til 
brug for vurdering og indstilling til visitation til højt specialise-
ret genoptræning, og dermed indlæggelse på Hammel Neuro-
center. 

 
Eksempler på orienterings/debatemner:  
 Genoptræningsplanerne fra start og udvikling frem til nu. 
 Kliniske retningslinjer, fra start og fremefter 
 Nyt fra DSFN, DSFA, verdenskongresser mm 
 Udviklingsarbejder der finder sted de enkelte steder (ICF, 

CIMT, mm) 
 Sundhedsaftalerne 
 Debat om teamorganisering 

K O M M I S S O R I U M   

 

Erfaringsforum Vestdanmark 
Neurorehabilitering 



Kommissorium for  
Erfaringsforum Vestdanmark 

 
 

 
Formål 
Erfaringsforum Vestdanmark er et tværfagligt 
mødeforum for vestdanske rehabiliteringssteder, 
der tilbyder Neurorehabilitering til borgere med 
senhjerneskade.  
Netværket har fokus på brede faglige og organi-
satoriske emner med henblik på gensidig inspi-
ration, vidensdeling og kvalitetsudvikling.   
 
 
Deltagere 
Enheder i Vestdanmark, der i et væsentligt om-
fang arbejder med neurorehabilitering i hospi-
talsregi på alle niveauer. 
Den enkelte afdeling tilstræbes repræsenteret 
tværfagligt, med deltagelse af såvel ledelse som 
fagspecialister.  
 
 

Indhold 
 Emner, der har bred tværfaglig/organisatorisk 

interesse 
 Information om projekter, forskning og ud-

viklingsarbejde 
 Information om internationalt, nationalt, regi-

onalt udvalgsarbejde 
 Diskussion og sparring i forhold til daglig 

praksis og faglige standarder  
 Diskussion og sparring i forhold til daglig 

praksis og organisatoriske forhold 
 Nedsættelse af og opfølgning på arbejdsgrup-

per på tværs af enheder   
 Opmærksomhed på en ensartet og sammen-

hængende standard i Danmark 
 
Form 

Møderne afholdes 2 gange årligt  
kl.10.00 - 14.00 
Mødested er Hammel Neurocenter 
Mødeledelse og referent funktion går på skift 
mellem de tre regioner. 
Der udfærdiges referat efter hvert møde, som 
udsendes til en kontaktperson fra den enkelte 
rehabiliteringsenhed. Referatet kommenteres 
indenfor 14 dage, hvorefter referatet betrag-
tes som godkendt. 


