
Vedr. Seniorrådets spørgsmål som de ønsker orientering om fra René G. Nielsen.
”Vedrørende følgevirkningerne ved senhjerneskade - hvor længe varetager kommunen den rehabiliterende 
indsats over for borgerne?”

Følgevirkningerne efter en erhvervet hjerneskade er individuelt, hvorfor ingen forløb er ens – 
forløbene tilrettelægges individuelt. Alt efter rehabiliterings niveau (se nedenstående) vurderes 
forløbende tværfagligt og effekten af indsatserne. Nogle forløb strækker sig over et par uger andre 
forløb flere mdr. eller længere tid

Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og består af en koordineret 
sammenhængende og videns baseret indsats

Målet er at lave en samlet rehabiliteringsindsats, som sætter den enkelte senhjerneskadede 
borger i stand til at opnå og vedligeholde den bedst mulige fysiske, sansemæssige, intellektuelle, 
psykologiske og sociale funktionsevne. (F.eks. kan en borger være psykisk påvirket og ikke være i 
stand til fysisk og kognitiv træning i starten, måske vedkommende er ramt af afasi, ikke har indsigt 
i egne udfordringer osv.)

Udskrives en borger med en genoptræningsplan, starter borgeren træning op hos en fysioterapeut 
og ergoterapeut – her forsætter de træningen til terapeuterne vurderer, at der ikke er megen 
fremgang, hvorefter borgeren evt. kan forsætte vedligeholdelses træning på en klinik ude i byen – 
egen læge visitere hertil. 

Idet der spørges indtil rehabilitering, kan borgeren forsat godt have andre indsatser f.eks. ved 
sundhedscoach, jobcenteret, aktivitetscenter, logopæd fra Horsens, den sociale dimension, 
specialvejleder osv. – dette vurderes også løbende om effekt.

Alt efter hvilken niveau borgen er placeret under (GOP) – afhænger også af tidshorisonten på 
rehabiliteringsindsatsen:

Stratificering af rehabiliteringen på fire niveauer:

Basalt: varetages af kommunen

Avanceret: varetages af kommunen i samarbejde med eksterne

fagpersoner med særlige kompetencer inden for et specifikt område

og/eller de specialiserede hjerneskadetilbud)

Specialiseret: varetages af kommunen, regionen mv. som

samlede, helhedsorienterede og intensive forløb baseret på tæt,

interdisciplinært samarbejde

Rehabilitering på specialiseret niveau: varetages i særlige rehabiliteringsenheder på sygehus eller 
uden for sygehus- særlige institutioner.



Udskrives en borger uden en genoptræningsplan, er det ofte rehab.teamet, der er på en periode – 
som udgangspunkt visiteres man for en kort periode.

Rehabilitering til erhvervet hjerneskade er ofte kompleks. 

Træningen stopper på et tidspunkt, hvorefter man selv skal forsætte og vedligeholde sit 
træningsniveau, har man kognitive problemstillinger som nedsat initiativ, nedsat overblik – så går 
det fysiske funktionsniveau hurtig ned, det kognitive funktionsniveau, har sociale konsekvenser – 
derfor er det rehabilitering hele livet som borgeren skal lære at forstå, acceptere til hvad man selv 
kan gøre.


