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ViC står for ”Videnscenter for Neurorehabilitering” 

Født 1. maj 2020

Samarbejde:

• Regionshospitalet Hammel Neurocenter 

• Vestdansk Center for Rygmarvsskade 

• Klassisk Neurologi

Paraplyorganisation... for en fælles indsats

www.vicneuro.dk

HVEM er ViC?

http://www.vicneuro.dk/
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HVORFOR et ViC?

1. Øge tilgængelighed til specialistviden og -praksis

2. Øge profilering af neurorehabiliteringsområdet

3. Øge samarbejde på tværs af videns- og 
praksisdomæner

4. Øge omsætning og spredning af den tilgængelige viden og 
praksisser
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HVAD: ViC’s 3 fornemmeste opgaver

Generere, samle, systematisere 
og formidle viden og sprede 
praksis

Gøre bedste viden og praksis 
tilgængelig OG brugbar for....

...at sikre den bedste 
rehabilitering og dermed 
livskvalitet og overlevelse
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At anvende, genanvende, sprede viden og 
værdifulde løsninger på tværs af sektorer

....er at arbejde videnseffektivt til det gode for 

de ramte borgeres, sundhedsprofessionelles og 

økonomiens skyld

Mindske ulighed i neurorehabiliteringstilbud....

Viden er penge, udmøntes i penge, genererer 

og koster penge.....
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• Sektorer

• Regioner (Nord, Syd, 
Hovedstaden)

• Private 
rehabiliteringssteder

• Patientorganisationer

ViC skal understøtte 
tværgående samarbejder

Praksis
Uddannelse
Forskning & innovation
Borgere og pårørende
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ViC’s Styregruppe

Per Jørgensen, Human First 

Niels Svaneborg, adm. neur. 
overlæge, RN 

Carsten Koch, neur. overlæge, 
RS

Ingrid Poulsen, lektor, spl, RH

Henning Andersen, professor, 
MD, AUH 

Mads Jessen, KOSU

Ole Kæseler Andersen, 
professor, AAUH 

Mikkel Bundgaard, Sundhedspolitisk 
konsulent, RYK 

Anne Just, Scleroseforeningen

Hysse Forchhammer, direktør, 
Hjernesagen 

Morten Lorentzen, direktør, 

Hjerneskadeforeningen 
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HVORDAN: affyringsrampe for viden 
om og praksis i neurorehabilitering

RM, RN, 
RS, RH, 
RSJ

PATIENTORG

& PRIVAT 
SEKTOR

SST

ViC

...sammen med Øst...
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Samarbejder opbygges ved områder, 
der allerede ruller...

Økonomiser med kræfterne!

• På hvilke områder mangler der viden og samarbejde mellem 
praksis, uddannelse, forskning og innovation?

• Hvor er der allerede samarbejder, der kan udbygges og 
inkorporeres i ViC?

• Hvilke eksisterende systemer kan der bygges videre på?

• Hvor er der implementeringsmuligheder?
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ViC’s 2 første indsatsområder

KAG

Meningsfuldt hverdagslivDysfagi
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Konkrete opgaver lige nu

 Øge kommunikationskapaciteten

 Udvikle nye måder for systematisk deling af viden (kan man 
bruge VAR?...)

 Lavteknologisk formidling af højtspecialiseret viden og 
praksis?

 Hvordan involverer ramte borgere?
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Konkrete opgaver lige nu

 Understøtte harmonisering af: 

 Scoringsredskaber

 Brug af patient-data til praksisudvikling

 Sikre vidensflow (eks. fra forskning til journalistisk 
formidling)

 Understøtte implementeringskultur
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Begyndende  og godt Øst / Vest-
samarbejde

 Månedlige møder

 National indsats for kvalificering af viden og praksis indenfor 
synsrehabilitering

 Huse udviklet redskab fra det nationale projekt ”Indtryk og 
udtryk”
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Hvad kan videnscentrene gøre for jer? 

 Hvilke forventninger har I til videnscentrene?

 Hvilke behov har I, som I kunne tænke, centrene kan være med 
til at imødekomme? 


