
 

Nyhedsbrev, december 2020 
 

Så har ViC været en del af det neurologiske landskab i 8 måneder, siden centret opstod i maj 2020. 

Meget er sket siden da, og ViC's første nyhedsbrev giver en kort status på udvalgte områder i opbygning  

af ViC.  

 

Grafisk særkende og hjemmeside 
For nu at starte i den 'lette ende', som alligevel tog noget tid, så har ViC fået et grafisk særkende, som I kan se 

her i øverste højre hjørne. Vi er glade for resultatet fremkommet i et samarbejde mellem Seso Visual ved 

Agnethe Severinsen, grafisk designer, Sara Valbæk Petersen, UX designer og Gitte Skovgaard fra Grafisk 

Service, Region Midt. Grafisk Service transformerede Seso Visuals flotte design til et flot grafisk særkende.    

 

ViC's hjemmeside gik i luften d. 15. december, og I finder den på www.vicneuro.dk  

Hjemmesiden indeholder lige nu informationer om ViC, formidler viden og praksis indenfor ViC's to aktuelle 

indsatsområder, "Dysfagi" og "Meningsfuldt hverdagsliv", og søger endeligt at skabe et overblik over 

organisering og rammer for neurorehabilitering. Disse områder er i første omgang prioriteret efter råd 

fremkommet i en interessentanalyse fra foråret 2020. Hjemmesiden er stadig under opbygning.  

Den komplekse organisering af neurorehabilitering er formidlet mest af alt igennem animeret information, og 

helt i ViC's ånd genanvendes allerede afprøvede og virkningsfulde produkter, som her animationer tidligere 

udviklet i et samarbejde mellem RegionH E-læring, patientorganisationer og neurorehabiliteringsinstitutioner i 

Danmark. 

 

ViC's to indsatsområder 
Hjemmesidens udseende og indhold inden for de to indsatsområder er udvalgt i et tæt og engageret 

samarbejde mellem klinikere, forskere, Uddannelsescentret samt HE Midts Kommunikation ved Mai Lindø, 

web-redaktør. I vil se på hjemmesiden, at for hvert indsatsområde formidles der både erfaringsbaseret og 

forskningsbaseret viden, igangværende projekter, spæde projektidéer samt muligheder for 

kompetenceudvikling udbudt af Uddannelsescenter.  

ViC's to indsatsområder "Dysfagi" og "Meningsfuldt hverdagsliv", som forventeligt får følge af nye 

indsatsområder i 2021, har høj aktivitet! Der arbejdes på tværs af organisationer med en tværfaglig sammensat 

projektgruppe af eksperter fra klinik, forskning og uddannelse ledet af en formand. Begge grupper er i 

øjeblikket i gang med at afdække vidensgrundlag samt klinisk datagrundlag for udvikling af fælles praksis.  

Læs mere:  ViC's to indsatsområder 
  Uddannelsescenter 
 

Organisering af ViC 
ViC har nu organiseringen på plads, men Covid19 spærrede vejen for en officiel indvielse og nedsættelse af 

Styregruppen d. 25. november 2020. I marts 2021 nedsættes Styregruppen officielt med første opgave at 
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lægge en langsigtet strategisk retning for ViC. Indvielsen af ViC vil forventeligt gennemføres i sensommeren 

2021 i forbindelse med et fagligt seminar for ViC's væsentligste brugere: klinikere, patienter og pårørende.  

Læs mere: Om ViC  

  ViC's Virksomhedsgrundlag 

  Styregruppens sammensætning og kommissorium 

   

Afprøvning af en Klinisk Akademisk Gruppe (KAG) 
Inden for indsatsområdet "Dysfagi" afprøves der, over en 2-årig periode, en ramme for det tværfaglige 

samarbejde kaldet KAG eller "Klinisk Akademisk Gruppe".  

Udvikling af det prognostiske værktøj for 'Hvornår kan jeg spise" er omdrejningspunktet for afprøvning af en 

KAG, som RM har bevilliget 200.000 til. Udvikling af det prognostiske værktøj er bl.a. funderet i statistiker, 

ph.d., Asger Roers mangeårig arbejde med at systematisere brugen af BI-portal data på RHN.  

Læs mere:  Se presseomtale af KAG-projektet 

Samarbejde med Videnscenter for Neurorehabilitering i Østdanmark 
ViC byder velkommen til den nyligt ansatte videnscenterleder Anne Norup, neuropsykolog, ph.d., som skal stå i 

spidsen for Videncenter for Neurorehabilitering i Østdanmark. Videnscentret har kerneopgaven at styrke og 

understøtte det tværsektorielle patientforløb igennem vidensdeling, kompetenceudvikling, forskning og 

innovation. 

De to videnscentre har allerede nu et tæt samarbejde med ønsket om at arbejde for en koordineret national 

indsats. Det tværsektorielle fokus deles af begge centre, hvor et første fælles projekt er på beddingen med 

intensionen om at bidrage til et nødvendigt løft af synsrehabiliteringsområdet.  

God jul og godt nytår! 
Sikke et opbyggeligt år 2020 blev med etablering af to nye videnscentre for neurorehabilitering i Danmark! 

Og det på trods af Covid-19 relaterede udfordringer. ViC ønsker jer alle en god jul og godt nytår med håb om, at 

corona-presset letter i 2021, så vi igen frit kan mødes, når det er ønskeligt. 

 

    

 

 

       

        

       

    

       

 

På vegne af ViC, 

Lene Bastrup Jørgensen 

Videnscenterleder 

https://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/vic/om-os/
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/siteassets/afdelinger/vic/om-os/virksomhedsgrundlag-vic-2020
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/siteassets/afdelinger/vic/om-os/kommissorium-styregruppe-vic-2020.pdf
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2020/nyt-digitalt-varktoj-skal-hjalpe-patienter-med-synke--og-spisevanskeligheder/

