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Opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger og nyt 
Videnscenter for Neurorehabilitering i Øst og i Vest 

 
 

I forbindelse med afrapporteringen fra servicetjekket fra 2017 blev der i 
regi af Sundhedsstyrelsen (SST) nedsat arbejdsgrupper til at revidere 
relevante anbefalinger, retningslinjer og forløbsprogram med særligt 
fokus på at præcisere anbefalinger hvad angår volumen, kompetencer 
og særligt udstyr på hhv. genoptræning på avanceret niveau og 
rehabilitering på specialiseret niveau. 
Ligeledes blev der afsat økonomiske midler til 4 puljer henover de 
efterfølgende 5 år. I slutningen af september i år offentliggjorde SST de 
opdaterede anbefalinger. 

 
Til første del af fyraftensmødet har vi inviteret Line Riddersholm som 
repræsentant for SST til at forsøge at give et overblik over, hvad der er 
nyt i anbefalingerne, hvad baggrunden er bag, samt de igangværende 
projekter fra de afsatte puljemidlerne. 

 
I anledning af etableringen af Videnscenter for Neurorehabilitering i 
Vestdanmark pr. maj 2020 og i Østdanmark med opstart i 2021, har vi 
desuden inviteret de to centerledere, Lene Bastrup og Anne Norup. 
Hver især har de stor erfaring inden for neurorehabilitering i Danmark, 
og skal nu i hver sin ende af landet stå for opbygningen af et center af 
”Viden, Kompetenceudvikling, Forskning og Innovation”, for at styrke 
det tværsektorielle samarbejde, og for at samle og videreformidle viden 
og kompetencer mod en optimering af det samlede patientforløb. 

 
Deltagere 
Fysioterapeuter, ergoterapeuter, læger, sygeplejersker, SSA, 
neuropsykologer hjerneskadekoordinatorer og beslutningstagere samt 
andre med interesse inden for hjerneskaderehabilitering – forløb under 
indlæggelse og efter udskrivelse. 

 
Oplægsholdere 

Line Riddersholm, 
Konstitueret sektionsleder for Sundhedsstyrelsen, Ergoterapeut, 
MSU København. 

 
Lene Bastrup, 

Leder for Videnscenter for Neurorehabilitering i Vestdanmark, ph.d., lektor. 
 

Anne Norup, 
Leder for Videnscenter for Neurorehabilitering, Østdanmark, ph.d., 
neuropsykolog. 

 
Form: Digitalt oplæg med mulighed for interaktion og spørgsmål. 
Sprog: Dansk 
Link til Zoom (OBS. er opdateret d.11.01.21):  
(Kopier linket ind i internetbrowser) 
 
https://us02web.zoom.us/j/89946008830?pwd=MXZ2M3dQcTJ1QU9WbnhBbGIycGZhUT09 

(Meeting ID: 899 4600 8830, Passcode: 877608) 

TID OG STED: 
Mandag den 18. januar 
2021. 

 
DIGITAL DELTAGELSE VIA 
ZOOM: LINK. 

 
PRIS: 
GRATIS for både 
medlemmer og ikke- 
medlemmer. 

 
Maks. antal deltagere er 
1000 – ift. at logge på 
linket. 

 
START & SLUT: 
Det digitale seminar 
begynder kl. 15.30 og 
slutter kl. 17.00. 

 
BEMÆRK 

For evt. indmeldelse i 
DSNR, benyt venligst 
selskabets hjemmeside: 
www.neurorehabilitering.dk 

http://www.neurorehabilitering.dk/
https://us02web.zoom.us/j/89946008830?pwd=MXZ2M3dQcTJ1QU9WbnhBbGIycGZhUT09
http://www.neurorehabilitering.dk/
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Program 
 

15.30 – 15.35: 
Velkomst 
v/ DSNR - Lis Petersen og Karin Spangsberg. 

 
15.35 – 16.05: 
”Anbefalingerne for tværsektorielle forløb for voksne med 
erhvervet hjerneskade” anno 2020, samt opdateringen af 
"Anbefalinger til de nationale redskaber til vurdering af 
funktionsevne" samt status på projekterne efter 
Servicetjekket. 
v/ Line Riddersholm. 

 
16.05 – 16.15: 
Spørgerunde 
Faciliteret af Karin Spangsberg. 

 
16.15 – 16.45: 
”Etablering af to Videnscentre for Neurorehabilitering hhv. i 
Øst- og Vestdanmark. Hvor, hvad og hvordan? Hvordan kan 
man som personale og patient inden for neurorehabilitering 
bidrage til og benytte videnscentrene?” 
v/ Lene Bastrup og Anne Norup. 

 
16.45 – 17.00: 
Spørgerunde og afslutning 
v/ Karin Spangsberg. 
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