
Indsatsen til erhvervet Indsatsen til erhvervet 
hjerneskadede med tilknytning til hjerneskadede med tilknytning til 
arbejdsmarked samt seniorer.arbejdsmarked samt seniorer.



Erhvervet hjerneskadeErhvervet hjerneskade
Formål 
At skabe sammenhængende, helhedsorienterede og effektive 
rehabiliteringsforløb for personer med erhvervet hjerneskade på tværs 
af sektorer og forvaltninger.

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. 



Hjerneskadekoordinator Hjerneskadekoordinator 

 Borgerens/pårørendes indgang i kommunen
 Overordnet kontaktperson i rehabiliteringsforløbet
 Rådgivning, vejledning, formidle viden om hjerneskaden til borgeren og pårørende
 Tværfagligt samarbejde med hjerneskadeteamet.
 Sikrer, at der afholdes tværfaglige møder med borger, pårørende, relevante samarbejdspartner – 

på tværs
 Deltager i tværkommunalt samarbejde og udvikling af indsatser  
◦ Horsens Klyngen
◦ Netværk landsplan med øvrige hjerneskadekoordinator
◦ Netværk Region Midtjylland

 Samarbejde tværsektoriel – udgående Apo-team, Hammel Neurocenter (sundhedsaftaler), m.m.
 Samarbejde med pt-foreninger
 Samarbejde med borgerens egen læge
 Har overblik over tilbud på området
 Medvirker til, at der arbejdes efter den nyeste viden
 Rådgivning/sparing/vejviser til faggrupper i kommunen
 Anvender neuro-faglig viden og indsigt i neuro-rehabilitering



Erhvervet hjerneskadeErhvervet hjerneskade
 
Den hjerneskade og de pårørende er ofte i
tvivl, chok, tungsind, vrede, sorg, tab og frustration

Forløb for den hjerneskade er individuelle 

Pårørende har en øget risiko for psykiatrisk lidelse (depression og 
angst) sammenlignet med baggrundsbefolkningen

Usikkerhed for fremtiden og mulighed for rehabilitering



or

Rehabiliteringsforløb for personer med erhvervet hjerneskade
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Erhvervsaktive  Erhvervsaktive  

• Flere erhvervsaktive borgere
• Tværfagligt samarbejde
• Tværsektorielt  samarbejde
• Beskæftigelses lovgivning 
• Rehabiliteringsteam – jobcenteret
• Jobafklaring, fleksjob, pension 
• Praktik – langsomt tilbagevenden
• Flere fagpersoner inddraget
• Overblik over diverse tilbud 



SeniorerSeniorer

 Folder 
 Tilbud om rådgivning/vejledning
 Tværfaglige møder - komplekse
 Cafe Fogedvænget
 Sundhedshuset
 Pårørende netværk
 Sundby Horsens



Indsatsen til erhvervsaktive/seniorer i Indsatsen til erhvervsaktive/seniorer i 
Hedensted Kommune. Hedensted Kommune. 

 Tid! Og anerkendelse heraf
 Hjerneskadeteam – Favrskov model
 Hjerneskade – styregruppe 
 Forløbsprogrammerne, visitationsretningslinje, 

lovgivningerne på tværs 
 Flere diagnoser (hjernetumor – hjernerystelse) 


