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Status på omlægning af neurorehabiliteringsområdet 

 

På mødet i Chefforum for Sundheds- og Ældrechefer i juni 2020 blev 

kredsen orienteret om udbygningen af fællesvisitationen for  

hospitalsbaseret neurorehabilitering og om plan for revidering af 

samarbejdsaftale for voksne med en erhvervet hjerneskade. I 

tilknytning til punktet var der en drøftelse af planer for kommunal 

inddragelse i udbygningen og en præsentation af, hvad revisionen af 

samarbejdsaftalen var tænkt til at tage afsæt i udover 

Sundhedsstyrelsens reviderede anbefalinger.  

 

Udbygningen er siden tilendebragt med virkning fra den 1. august 

2020, hvor neurorehabiliteringssengene på hovedfunktionsniveau 

blev en del af Neurorehab Midt samarbejdet, som det udvidede 

visitationssamarbejde om de indenregionale patienter kaldes. 

Samarbejdet indebærer at der alle hverdage afholdes en 

kapacitetskonference. På disse konferencer er der mulighed for at 

drøfte konkrete patientforløb og for at have en løbende fælles dialog 

om, hvordan den samlede indenregionale kapacitet på 

neurorehabiliteringsområdet udnyttes bedst muligt på tværs af de 

forskellige niveauer. Dette opleves af de involverede parter som et 

løft, både fordi der er mulighed for at afklare den bedst mulige 

håndtering af konkrete forløb i fællesskab, og fordi beslutninger – 

herunder også de svære, når der er pres på kapaciteten – bliver 

taget i fællesskab. Arbejdet med revisionen af samarbejdsaftalen blev 

indledt i marts 2021. Det forventes at der foreligger et udkast til en 

aftale i efteråret 2021. 

 

Som opfølgning på mødet i juni 2020 har samarbejdet mellem 

hospitaler og kommuner som aftalt efterfølgende været 

dagsordenssat i regi af klyngerne. Dette faldt imidlertid sammen med 

den 2. smittebølge, hvorfor emnet først drøftes på det kommende 

ordinære møde i Aarhus-klyngen. Fra drøftelserne i de øvrige klynger 

er tilbagemeldingen: 

• at der fortsat er behov for fokus, herunder også politisk fokus 

på ventetid til specialiseret neurorehabilitering (Vestklyngen) 
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Side 2 

• at enkelte kommuner pga. kapacitetspres på de akutte afdelinger fortsat oplever 

eksempler på at patienter ønskes udskrevet til et kommunalt tilbud i ventetiden til 

Hammel Neurocenter. Der er forståelse for behovet, men det bør i givet fald bero på 

en klar aftale (Vest-klyngen) 

• at der efter omlægningen er behov for at styrke det tværsektorielle samarbejde, 

afstemme forventninger og sikre god, rettidig kommunikation om patienterne. Dette 

gør sig både gældende i forhold til forløb, der involverer AUH og Hammel Neurocenter 

(Horsens og Randers-klyngen) 

• at kortere indlæggelsestid presser kommunerne (Horsens og Randers-klyngen) 

• at opfølgning på patienter, der tidligere foregik fysisk, nu sker telefonisk fra AUH, men 

også at der er en god dialog med AUH (Randers-klyngen) 

• et ønske om at kommunerne i højere grad bliver inddraget løbende i forhold til 

Hammel Neurocenter. Der blev fremsat en idé om en prøvehandling, hvor 

kommunerne inviteres med på kvalitetskonferencer (Midt-klyngen). Det antages, at 

der hermed menes de løbende kapacitetskonferencer. 

• I forhold til revisionen af samarbejdsaftalen er der stillet forslag om at arbejde mere 

systematisk med audits og UTH-systemet og have mere fokus på monitorering (Vest-

klyngen) 

 

Tilbagemeldingerne fra drøftelserne i klyngeregi vil indgå i den kommende opfølgning på 

området i hospitalsregi i september 2021 og tilgå den faglige følgegruppe for 

visitationssamarbejdet. Inputtet fra drøftelserne tilgår også Hjerneskadesamrådet for voksne 

med henblik på at indgå i den igangværende revision af samarbejdsaftalen for voksne med en 

erhvervet hjerneskade. 


