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Høring: Samarbejdsaftale vedr. voksne med erhvervet hjerneskade 
 
I 2020 udgav Sundhedsstyrelsen "Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet 
hjerneskade. I regi af Sundhedsaftalen er der i Syddanmark i gennem årene udarbejdet forskellige 
samarbejdsaftaler vedr. hjerneskadeområdet, og i forbindelse med de nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen 
var der behov for at vurdere, om de eksisterende aftaler var i overensstemmelse med anbefalingerne og 
praksis. 
 
Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering nedsatte på den foranledning en arbejdsgruppe med 
fagpersoner inden for området. Arbejdsgruppen anbefalede at der var behov for en revidering af de 
eksisterende syddanske samarbejdsaftaler. Følgegruppen fulgte anbefalingen og arbejdsgruppen har med 
afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og nuværende praksis udarbejdet én ny samarbejdsaftale på 
hjerneskadeområdet. 
 
Arbejdsgruppen påbegyndte arbejdet i september 2022, og der foreligger nu et udkast til en 
samarbejdsaftale vedr. rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade.  
 
Den nye samarbejdsaftale erstatter følgende aftaler: 

• ”Tilpasnings- og implementeringsaftale for forløbsprogrammer for personer med 
    erhvervet hjerneskade i kommuner og region i Region Syddanmark" fra 2014 
• "Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til 
   rehabilitering på specialiseret niveau" fra 2015 
 

Den nye samarbejdsaftale indeholder yderligere et afsnit vedr. brugerinddragelse samt et 
afsnit om kompetence- og kvalitetsudvikling.  Den nye samarbejdsaftale omhandler voksne (fra 18 år) med 
erhvervet hjerneskade og ikke børn og unge.  
 
Afgivelse af høringssvar og høringsfrist 
Høringsudkastet til samarbejdsaftalen består af selve samarbejdsaftalen. 
 
Høringssvar kan afgives fra den 27.februar 2023 til 27. marts 2023 via høringsportalen på Region Syddanmarks 
hjemmeside:  
  
Høringssvar kan kun afgives via hjemmesiden. Høringssvarene bliver løbende offentliggjort på høringsportalen 
på Region Syddanmarks hjemmeside. Høringsparter fremgår ligeledes af hjemmesiden.  
 
Alle høringsparter er velkomne til at indhente relevante informationer fra øvrige parter i egen organisation 
eller tværsektorielle udvalg. 
 
Sidste frist for afgivelse af høringssvar er 27. marts 2023 

  

Udarbejdet af: Lisa Albæk Pedersen 

E-mail: Lisa.Albaek.Pedersen@rsyd.d
k 

Telefon:  21490067 
 

Dato: 22-02-2023 
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Spørgsmål til høringen kan rettes til: 

 Lisa Albæk Pedersen, Specialkonsulent, Tværsektorielt Samarbejde, Region Syddanmark. 
Lisa.Albaek.Pedersen@rsyd.dk / 21490067 
 

Den videre proces 
Sekretariatet for arbejdsgruppen forestår tilretningen af samarbejdsaftalen på baggrund af de indkomne 
høringssvar. Herefter indstilles samarbejdsaftalen til endelig godkendelse i Følgegruppen for genoptræning og 
rehabilitering og dernæst Strategisk Sundhedsstyregruppe.  
 
Venlig hilsen 
 
Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering 
 
Hanne Andersen, Sygeplejefaglig direktør, Sygehus Lillebælt (Regional formand) 
Louise Vestring, Chef for Sundhed og Forebyggelse, Haderslev Kommune (Kommunal formand) 
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