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Introduktion 
 

Denne rapport beskriver sundhedsstyrelsens Puljeprojekt "Udgående funktion fra sygehus med 

højtspecialiseret funktion i neurorehabilitering." Rapporten er målrettet formidling af projektet. Ud over 

denne rapport, er der sendt en officiel afrapportering til sundhedsstyrelsen, der kan rekvireres ved 

henvendelse til projektledere. Projektet er forankret ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter, med en 

tværsektoriel og tværregional styregruppe. Projektet er delt i spor 1 og 2.  

Formål 
 

Det overordnede formål var styrkelse af tværsektorielt samarbejde med særligt henblik på kommunal 

kompetenceudvikling.  

 

I spor 1 var fokus kompetenceudvikling gennem kursusaktivitet. Deltagerne tilegnede sig øgede faglige 

kompetencer i forhold til at kunne tilrettelægge og afvikle genoptræningsforløb på avanceret niveau og 

desuden var fokus at deltagerne efter kompetenceudvikling skulle kunne bidrage yderligere til 

kompetenceudvikling og vidensdeling med mono- og tværfaglige kollegaer. 

 

I "spor 2 – Projekt Udgående Funktion" var der fokus på at udvikle en effektivt, agil og meningsfuld 

udgående funktion fra højt specialiseret niveau med henblik på kommunal kompetenceudvikling. 

 

Projektet tilbød sparring og rådgivning om behandling, genoptræning og rehabilitering af borgere med 

erhvervet hjerneskade. Projekt Udgående Funktion (PUF) var et tilbud til kommunalt ansat 

sundhedsfagligt personale og praktiserende læger, der arbejdede med borgere med erhvervet 

hjerneskade i Vest Danmark. Tilbuddet blev benyttet af kommuner fra alle tre regioner i Vest Danmark. 

Man kunne få rådgivning i komplicerede problemstillinger, der udfordrede håndteringen, behandlingen 

eller rehabiliteringen af borgeren. Rådgivning foregik via telefon, videokonference eller ved udkørsel fra 

Hammel Neurocenter til kommunen. 

Organisering og planlægning  
Projektorganisering 

Projektet blev organiseret med en styregruppe, en projektgruppe samt en intern arbejdsgruppe.  

 

Styregruppen bestod af tre kommunale ledelsesrepræsentanter fra de deltagende regioner, 

repræsentanter fra de to patientorganisationer, Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen, repræsentant fra 

Dansk Selskab for Neurorehabilitering samt en repræsentant for søsterprojekt i Øst Danmark.  

 

Projektgruppen bestod af projektejer, projektleder, samt projektledere for henholdsvis spor 1 og 2. I hele 

projektperioden har der været etableret et positivt og berigende samarbejde med projektgruppen i 

søsterprojektet i Øst Danmark. 

 

Spor 1:  

De deltagende kommuner blev valgt i samråd med styregruppen. Antal deltagende kommuner blev 

fordelt ud fra regionernes størrelse og der blev ligeledes tages hensyn, til at der skulle være deltagelse af 

såvel store som små kommuner. De deltagende kommuner var: Ålborg, Thisted, Århus, 

Ringkøbing/Skjern, Randers, Odder, Odense, Nyborg, Tønder og Vejle.  

 

For at sikre orientering på øverste ledelsesniveau i regionerne blev orienteringsbrev sept. 2018 sendt til: 

 Sundhedsstrategisk Forum, Region Syd og Socialdirektørforum, Region Syd,  
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 DAS Social, Region Nord og DAS Sundhed, Region Nord,  

 Dassos Region Midt og KOSU Region Midt 

 

Invitation til de indledende workshops gik derefter i gang.  

 

Tidslinje for spor 1:

 
Hver kommune fik efter eget valg sammensat kompetenceudviklingsforløb for 5-6 sundhedsfaglige 

medarbejdere.  

Kompetenceudviklingsforløbene blev afviklet af uddannelsesafdelingen på Regionshospitalet Hammel 

Neurocenter (RHN) og kurserne blev valgt med udgangspunkt i uddannelsesafdelingens kursuskatalog. 

Ud over allerede udbudte kurser blev yderligere kurser udviklet hen over 2019 og 2020, på baggrund af 

ønsker fremsat af kommunerne på workshop 1. 

 

 

Spor 2: 

Kommunale sundhedsfaglige medarbejdere blev inkluderet i projektet ved at udfylde et 

henvendelsesskema hvor problemstillingen til den ønskede rådgivning, samt borgerens samtykke, 

fremgik. Herefter blev de kommunale sundhedsfaglige medarbejdere kontaktet af en projektmedarbejder, 

for at præcisere henvendelsen, samt det kommende rådgivningsforløb. Projektmedarbejderen 

sammensatte herefter den/de fagpersoner, der skulle varetage rådgivningen, hvorefter rådgivningen blev 

iværksat. 

Ved afslutningen af hver sparring blev det kommunale personale eller praktiserende læge adspurgt om 

der var behov for endnu en sparring eller opfølgning til den aktuelle sparring.  

 

Flowchart over sparringsforløb: 

 

Dec. 2018. Workshop for de 52 
kommuner i Vest Danmark. 2 repr. 

(hj. skade koordinator/leder/ 
medarb.) fra hver kommune.  

Fokus: hvordan arbejdes der med 
kompetenceudv. i kommunerne -
ønsker til kompetenceudv. inden 

for neurorehabilitering i 
kommunerne.  2x52 deltagere. 

Jan. 2019 Workshop 
for de 10 udvalgte 

kommuner. Formål: 
sætte rammer for de 

selvvalgte 
kompetenceudviklings-
forløb for medarbejdere 

fra de 10 deltagende 
kommuner. 

3. kvartal 2018 -
2. kvartal 2021:
Afvikling af selv-

valgte kompetence-
udviklingsforløb for 
de ca. 60 deltagere 

fordelt på de 10 
kommuner. 

Afsluttende 
spørgeskema: 

3 uger efter 
afsluttet kom-
petenceforløb 
modtager kur-
sisten spørge-
skema mhp. 
vurdering af 

forløbet.
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Kommune eller praksislæge tog handling og dokumenterede på baggrund af sparringen, og det 

udegående team dokumenterede rådgivningen i grove træk i den elektroniske patientjournal. 

 

Projektet blev evalueret på baggrund af spørgeskema, kvalitativ dataindsamling efter hver sparring og 

fokusgruppeinterview af hjerneskadekoordinatorer (eller anden central placering på hjerneskadeområde i 

kommune) og de fagpersoner der gav rådgivningen fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter.  

 

Der har løbende været orienteret om projektet til relevante samarbejdspater, blandt andet i 

Hjerneskadesamrådet, Chefforum for Sundheds- og ældrechefer i RM, regionale rehabiliteringsparter i 

RN/RSD, mm. 

Resultater 
Spor 1: 

Nedenstående resultater er uddrag af konklusioner fra spørgeskemaerne tilsendt deltagerne 3 uger efter 

endt kursusforløb. 46 deltager svarede, hvilket svarer til en besvarelsesprocent på 81% (N=46).  

 

Den markant største del af respondenterne fra de 10 kommuner var ergo- og fysioterapeuter. Dette til 

trods for at det tværfaglige aspekt blev pointeret på de to indledende workshops. Der var 6 respondenter 

fra de to sygeplejefaglige faggrupper, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter de øvrige 

deltagere var 22 fysioterapeuter og 18 ergoterapeuter.  

 

Respondenterne var karakteriseret ved at have en meget høj specialespecifik anciennitet. Af 

respondenterne havde 61% således mere end 10 år erfaring indenfor neurorehabilitering. Dette indikerer, 

at det overvejende var erfarne og kompetente medarbejdere kommunerne valgte at tilbyde 

kompetenceudviklingsforløbet i regi af spor 1. 

 

Tabellerne 1 og 2 viser respondenternes oplevelse henholdsvis FØR og EFTER gennemgået 

kompetenceudvikling. 

 

Tabel 1: Hvor kompetent oplevede du dig i forhold til at kunne give borgere med behov for 

genoptræning på avanceret niveau, et godt fagligt og relevant tilbud? 

 

 

 

Tabel 2: Hvor ofte oplevede du at kunne bidrage med faglig sparring og videndeling i forhold til borgere 

med behov for genoptræning på avanceret niveau? 
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Af resultaterne i tabel 1 ses at respondenterne havde oplevet både brugbar og anvendelsesorienteret 

kompetenceudvikling. Af respondenterne svarede 69% således, at de, efter deltagelse i kursusforløbet, 

oplevede sig "meget kompetente og med meget sikker faglig viden / kompetent med sikker faglig viden" i 

forhold til at kunne giver borgere med behov for genoptræning på avanceret niveau et veltilrettelagt 

forløb. Før deltagelse i kompetenceudviklingsforløbene var fordelingen på disse to kategorier af 

svarmuligheder 54%.  

Tilsvarende var der blandt respondenterne en oplevelse af at have tilegnet sig kompetencer så 

vidensdeling i teamet blev øget. Efter kompetenceudviklingsforløbet svarede 83% at de nu "Meget ofte" 

eller "ofte" kunne "bidrage med faglig sparring og vidensdeling. Forud for kompetenceudviklingsforløbet 

var dette 63%.  

Af respondenterne svarede 59 % desuden at de øgede kompetencer medførte at de efterfølgende har 

ændret deres tilrettelæggelse/ udførelse af den avancerede genoptræning.  

 

De fem mest efterspurgte kurser fra de kommunale deltagere i kompetenceudviklingen var:  

 Psykologisk Rehabilitering 

 Neuropædagogik  

 Eksekutive funktioner og hukommelse i hverdagsrehabilitering  

 Insight following brain injury  

 Bobath, grundkursus  

 

Spor 2: 

Den udgående funktion blev gennemført i projektperioden januar 2020 til juni 2021, 31 forløb med i alt 

61 individuelle sparringer mellem sundhedsfaglige kommunale medarbejdere, praktiserende læger og 

personale fra RHN. Forløbene blev individuelt tilpasset i forhold til omfang, form og hvilke rådgivende 

kompetencer fra RHN der varetog forløbet. Et antal forløb blev ekskluderet fra projektet, som følge af 

mors, manglende mulighed for fysisk besøg eller hvis forløbet ikke egnede sig til sparring og rådgivning. 

 

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse fortaget hos kommunale deltagere og praktiserende læger gav 

en bred evaluering af projektet. Respondenterne (N=45) havde en tværfaglig repræsentation, men der 

var en tydelig overvægt af fysio- og ergoterapeuter. Af respondenterne kunne det ses at 38% havde haft 

en enkelt sparringssession, 31% havde to sessioner, 22% havde tre sessioner, 2% havde 4 og 7% havde 

haft 5 sparringssessioner eller derover i deres udgående forløb. 
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Erfaringer fra projektet kunne tyde på, at des højere kompleksitet deltagerne oplever, des højere grad 

var der brug for opfølgning og dertil følgende længere forløb med flere sparringssessioner.  

 

Der blev gennemført 4 udgående forløb med fysisk fremmøde fra RHN i kommunen. De resterende forløb 

var via telefon eller videokonference, med en overvejende andel som telefonsamtaler. Andelen af 

udgående forløb med fysisk fremmøde til sparringerne, havde formentlig været højere, hvis ikke Covid-

19 restriktioner havde begrænset mulighederne for dette. 

 

 

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse 
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Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen viste at 98% af respondenterne 

(kommunalt personale og læger) fandt, i overvejende eller høj grad, rådgivningen 

kompetent. 

 

89% af respondenterne fandt, i overvejende eller høj grad, den rådgivende 

faggruppe relevant i forhold til deres henvendelse. 

 

87% af respondenterne fandt, i overvejende eller høj grad, omfanget af 

rådgivningen passende. 

 

82% af respondenterne fandt, i overvejende eller høj grad, rådgivningen brugbar i 

forhold til deres henvendelse. 

 

92% af respondenterne følte, i nogen/overvejende/høj grad, at de kunne anvende 

viden fra rådgivning i arbejdet med andre borgere med erhvervet hjerneskade. 

98% af respondenterne ville overveje at anvende rådgivningen igen. 
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De enkelte forløb omhandlede oftest flere faglige problemstillinger. Adfærdsmæssige udfordringer var en 

problemstilling i 55% af de 31 forløb. I 39 % af forløbene var medicinsk afprøvning/justering en 

problemstilling. I 23% af forløbene var der en problemstilling omhandlende netværk og pårørende. 

Derudover omhandlede forløbene problemstillinger omkring; borgerens forløb, somatiske problematikker, 

dysfagi eller tonus. Flere forløb ændrede fokus undervejs i forløbet, set i forhold til den oprindelige 

problemstilling, kommunen henvendte sig omkring. 

 

 
Flere af forløbene indeholdte mere end en problemstilling 

 

En overvejende del af borgerne som forløbene omhandlede boede på døgntilbud (50%), mens 40% af 

borgerne boede i eget hjem og 9% opholdte sig på en midlertidig plads, bosted eller i plejebolig. 

Konklusion  
Spor 1:  

Det har været en succes, at det er lykkedes at tilbyde kommunerne individuelt tilrettelagte kursusforløb, 

som de udvalgte medarbejdere oplevede som fagligt udviklende i en sådan grad at 59 % svarede at det 

har medført ændringer i deres tilrettelæggelse af genoptræningsforløb. Ligeledes svarede respondenterne 

at de efter kompetenceudviklingen hyppigere deler viden i teamet. 

 

Spor 2: 

Det har været en succes at det lykkedes at udvikle en meningsfuld udgående funktion fra sygehus med 

højt specialiseret funktion. Vi formoder at det er et relativ kosteffektiv koncept for kompetenceudvikling 

af kommunalt personale. Kommunale medarbejdere udtrykte i interviews, at de i den udgående funktion 

har fået et sted at få sundhedsfaglig sparring og rådgivning, som de ellers ikke havde. Medarbejdere i 

kommunerne oplevede, at den udgående funktion løftede og supplerede den sparring kommuner allerede 

yder til hinanden. Dynamikken i den udgående funktion blev fremhævet som en god måde at målrette 

sparringen på, i forhold til hvilke vilkår og kompetencer de enkelte kommunale deltagere havde.  Der har 

desuden i projektperioden fungeret godt med virtuelle sparringsmøder mellem kommuner og den 

udgående funktion, hvilket gav en fleksibilitet i planlægningen og gennemførslen af forløbene. 

De kommunale medarbejdere har fundet den udgående funktion kompetent og relevant. De kommunale 

medarbejdere fremhæver den korte vej fra tanke om sparring, til sparing blev igangsat, som helt central i 

funktionen. De har oplevet at den udgående funktion har løftet videns- og kompetenceniveauet ved de 

kommunale medarbejdere, -både i forhold til det enkelte forløb, men også på et generelt niveau i forhold 

til erfaring, der kan overføres til andre sammenhænge.  
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Inddragelse af praktiserende læger, som en del af det tværfaglige kommunale team i den udgående 

funktion, har været godt. Kommunale medarbejdere har pointeret, at de praktiserende læger er centrale i 

forløbene og fungerer som samarbejdspartner i det enkelte borgerforløb, og at kommunerne derfor har 

haft glæde af den lægefaglige sparring. Ligeledes har tilbagemeldinger fra de deltagende praktiserende 

læger været positive.  

Intern på Regionshospitalet Hammel Neurocenter er det lykkedes at udvikle en organisering af den 

udgående funktion, der har muliggjort agile og effektive forløb. Det er lykkedes at samle kompetent 

fagligt personale inden for en tidsramme, der har imødekommet kommunernes behov.  

Den udgående funktion har desuden haft en gensidig brobyggende effekt, hvor personalet fra 

Regionshospitalet Hammel Neurocenter har fået et større indblik i og forståelse af de kommunale rammer 

og vilkår. Sparringen og rådgivning i den udegående funktion har været positiv for alle involverede 

parter. 

Gennem kompetenceudvikling har projektet bidraget til kompetenceudvikling i kommunerne samt styrket 

det tværsektorielle samarbejde og vidensdeling. 

 

For yderligere information om projektet kontaktes  

Projektansvarlig Helle Dybkjær - Helle.Dybkjaer@rm.dk - 78419003 

Projektleder Maria Biehl Gustafson – maachr@rm.dk – 78419069 

Projektleder spor 1 Tove Kilde - tove.kilde@rm.dk - 78419072 

Projektleder Spor 2 Jacob Ahlgreen Gram – jacola@rm.dk – 78419289 
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