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Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud 
 

MÅLGRUPPE 
Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en 
hjerneskade som ung eller voksen, og som følge heraf har behov for 
tværfaglig, specialiseret neuropsykologisk rehabilitering. 
 
Målgruppen er primært personer, der er ramt af middelsvære følgevirk-
ninger efter hjernekvæstelse, hjerneblodprop, hjerneblødning, godartet 
hjernesvulst, iltmangel eller hjernebetændelse. 
 
Der indskrives ikke borgere med fremadskridende hjernesygdom, be-
handlingskrævende psykisk sygdom eller misbrug. 
 
Der indskrives både borgere bosiddende i Aarhus Kommune og borge-
re, der bor i andre kommuner. 
 
Hjerneskadecentret er et ambulant tilbud, hvorfor det er en forudsæt-
ning, at borgeren kan klare den daglige transport, både med hensyn til 
sikkerhed og udholdenhed. 
 

FORMÅL 
Målet er at reducere negative konsekvenser af funktionstab som følge 
af pludselig opstået hjerneskade, så borgeren bliver i stand til at opnå 
optimalt niveau for livsudfoldelse og trivsel.  
 
Målsætningerne tager sigte på, at borgeren via viden om sammenhæn-
gen mellem hjernens funktion og skadesfølger forstår, hvordan disse 
viser sig i dagligdagen, samt lærer metoder og teknikker til at tackle 
disse.  
 
Det overordnede mål for forløbet er, at der sker en udvikling og afkla-
ring af arbejdsevnen, så man så vidt muligt bliver selvforsørgende.  
 
For størstedelen af borgerne er målet at vende tilbage til arbejdsmarke-
det, evt. på særlige vilkår. For andre kan målet – såfremt tilbagevenden 
til arbejdsmarkedet ikke er mulig – være en aktiv tilværelse som førtids-
pensionist, evt. kombineret med et skånejob eller frivilligt arbejde.  
 



FORLØBET 
Det samlede forløb består af 2 dele: 

 6 måneders intensiv periode med rehabiliteringsaktiviteter 

 6-12 måneders opfølgning på virksomhedspraktik eller uddannelse 
 
Der optages på hold 4 gange årligt. 
 
Personalet er højtspecialiseret i såvel rehabilitering som med hensyn til 
indsatser, der hjælper borgeren tilbage i arbejde eller uddannelse. 
Rehabiliteringen er tværfaglig, og træningsaktiviteterne er tæt koordine-
ret med den enkeltes rehabiliteringsbehov. Personalet består af neuro-
psykologer, ergo- og fysioterapeut samt konsulentfunktion ved social-
rådgiver og speciallærer. 
 

 

Intensiv periode, 6 måneder 
Forløbets første 3 uger drejer sig om introduktion samt et udrednings-
program med vurdering af funktionsændringer. Herefter lægges en re-
habiliteringsplan for de følgende måneder - omfattende fysiske, kogniti-
ve, følelsesmæssige, sociale og praktiske indsatsområder. 
 
De næste måneder foregår der et 4-dages træningsprogram. Et typisk 
eksempel på et struktureret skema kan ses på næste side, hvor indhol-
det beskrives nærmere. Nogle uger er der mulighed for op til 20 timers 
træning, men programmet tilpasses den enkeltes ressourcer og behov. 
Det vil sige, der kan være dage, der slutter tidligere.  
 
Der er ingen fastlagte aktiviteter om mandagen, men der kan træffes 
aftaler om hjemmeopgaver og eventuelt praktik på en arbejdsplads. 
Ligeledes er der sædvanligvis ikke træning den første tirsdag i måne-
den, hvor personalet tilrettelægger og justerer træningen. 
  
Ca. midtvejs i forløbet ændres skemaet fra 4 til 3 mødedage, hvor fre-
dagen afsættes til andre opgaver, der ikke nødvendigvis foregår på 
centret. I denne periode intensiveres arbejdet med plan for afklaring og 
udvikling af arbejdsevne – eller uddannelse.  
 
Afslutningsvis er der en kort periode med samtaler og undersøgelser. 



Ved afslutningen udarbejdes en status med vurdering af følgevirkninger 
af hjerneskaden, beskrivelse af forløbet, herunder tillærte kompensati-
onsmetoder samt anbefalinger og plan for opfølgningsperioden. 
 
Eksempel på ugeskema 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

09.00 Morgenmøde Morgenmøde Morgenmøde Morgenmøde 

09.30 
Kognitiv træning i 

gruppe 

Undervisning eller 

fremtidsforberedelse 
Fysisk træning Samtalegruppe 

10.30 Pause Pause Pause Pause 

10.45 

Individuel samtale / 

træning ved kontakt-

person 

Kognitiv træning i 

gruppe 

Individuel samtale / 

træning ved kontakt-

person 

Kognitiv træning i 

gruppe 

11.45 
 

Frokost 

 

Frokost 

 

Frokost 

 

Frokost 

12.30 

Fysisk  

holdtræning /  

styrketræning 

Evt. individuel  

fysioterapi eller  

anden  

relevant træning 

(fx sprog, studie) 

Kognitiv træning i 

gruppe 

Afspænding eller evt. 

social og kognitiv 

aktivitet, fx spil 

13.15 Pause Pause 

13.30 

Evt. individuel fysiote-

rapi, anden træning 

eller tidligt fri 

Evt. individuel fysiote-

rapi, anden træning 

eller tidligt fri 

14.15     

 

 

Følgende aktiviteter indgår sædvanligvis i et forløb: 
 
Morgenmøde som forberedelse til dagens aktiviteter og diskussion af 
aktuelle nyheder. 
 
Fysisk træning består af styrke- og konditionstræning, gymnastik og 
boldspil. Træningen foregår oftest i grupper, og efter behov tilbydes in-
dividuel fysioterapi. 
 
Kognitiv træning retter sig mod de tilkomne ændringer af tænkningen, 
fx med opmærksomhed, koncentration, hukommelse, sprog, oriente-
ringsevne, overblik, planlægning og problemløsning. Træningen foregår 
både i grupper og individuelt. 
 
 



Psykoterapi i form af individuelt samtaleforløb ved neuropsykolog og 
samtalegruppe med holddeltagere. Formålet er at bibringe viden om 
følgevirkninger efter hjerneskaden, bearbejde følelsesmæssige reaktio-
ner og tanker om fremtiden i forbindelse med ændret livssituation. I 
samtalegruppen mødes man desuden med ligestillede og kan gennem 
erfaringsudveksling finde sit eget ståsted. 
 
Undervisning i hjernens opbygning og funktion, typiske følgevirkninger 
efter pludselig opstået hjerneskade, dele af sociallovgivningen, krop og 
motion samt søvn. 
 
Fremtidsforberedelse drejer sig om at igangsætte, inspirere og støtte 
den enkelte i overvejelserne om fremtiden. Indholdet kan fx være oplæg 
og debat om temaet hjerneskade og arbejde samt besøg af tidligere 
brugere ved Hjerneskadecentret. 
 
Kontaktperson 
Gennem hele forløbet har man en fast kontaktperson som sin primære 
samarbejdspartner. 
Sammen med kontaktpersonen formuleres målene for træningen, der 
løbende evalueres. 
I samarbejde med kontaktpersonen vil man gennem hele forløbet ar-
bejde med en konkretisering af fremtidsplanerne. Målet er, at der efter 
½ års rehabilitering kan træffes konkrete aftaler om, hvad man skal i 
gang med, fx virksomhedspraktik, uddannelse eller afklaring af mulig-
hed for førtidspension. 
 
Pårørende inddrages i videst muligt omfang, både som informanter om, 
hvordan det går i hverdagen og ved tilbagemelding på undersøgelser, 
rehabiliteringsplan mv. Efter behov tilbydes rådgivning og støtte i form 
af par- og/eller familiesamtaler. 
 
Samarbejde med sagsbehandler 
Der er tæt samarbejde med sagsbehandler i Jobcentret, der både skal 
bevilge forløbet og godkende plan for fremtiden.  
 
 

Opfølgningsperiode 6-12 måneder 
Efter det intensive forløb vil der i de fleste tilfælde være behov for en 
nærmere afklaring af ressourcer og barrierer i forhold til arbejdsevne el-



ler uddannelse. Arbejdsevnen afprøves og udvikles på en arbejdsplads 
i en nærmere aftalt periode på 3-6 måneder. 
I opfølgningsperioden vil man fortsat blive fulgt tæt af en kontaktperson 
fra Hjerneskadecentret. 
Formålet er, at støtte den enkelte i at fastholde og overføre de tillærte 
teknikker og kompensationsstrategier til den nye livssituation, for der-
ved at opnå optimal funktionsevne. 
  
Opfølgningen omfatter 

 Regelmæssige møder og kontakter med arbejdspladsen, uddannel-
sesinstitution eller evt. aktivitetssteder. 

 Individuelle samtaler og evt. samtaler, hvor også partner eller øvrige 
pårørende deltager. 

 Gruppemøder på Hjerneskadecentret i de første 6 måneder, hvor 
man mødes med holdkammeraterne fra den intensive periode med 
henblik på erfaringsudveksling. 

 
Eksempler på indhold i opfølgningen 

 Rådgivning til virksomheder om hjerneskader og tilrettelæggelse af 
arbejdsopgaver. 

 Rådgivning og støtte til borgeren på arbejdspladsen, herunder løben-
de vurdering og justering af arbejdstid og opgaver, samt afprøvning af 
kompensationsmetoder. 

 Strategier til håndtering af vanskeligheder på arbejdsplads/uddannel-
sesinstitution. 

 Rådgivning og støtte til håndtering af følelsesliv, energiforvaltning mv. 

 Tilrettelæggelse af realistisk plan for uddannelsesforløb. 

 Afklaring af særlige behov, som evt. varetages af andre aktører. 

 Løbende samarbejde og formidling af igangværende forløb med Job-
centret. 

 
Afslutning 
Efter endt virksomhedspraktik udarbejdes en skriftlig status med beskri-
velse af praktikforløbet, herunder den opnåede udvikling, skånehensyn 
samt beskrivelse af arbejdsevne og anbefalinger for fremtiden. Status 
indgår i Jobcentrets afklaring af forsørgelsesgrundlag og evt. bevilling af 
fleksjob/førtidspension. 
Hjerneskadecentrets opfølgning afsluttes, når der foreligger en afklaring 
af funktions- og arbejdsevne.  
 



 
 Intensiv periode (6 måneder) 
 
 Undersøgelser og funktionsudredning 
 
 Programstart – skema 4 dage ugentligt 

 Træning, arbejde med kompensationsmetoder 
 Forløbskonference (møde med team, borger, evt. pårørende) 
 Samtale med pårørende 
 Møde med sagsbehandler 

 
 Midtvejs – skema 3 dage ugentligt 
 
 Arbejde med fremtidsplaner – ønsker, muligheder mv. 
 Kontakt og møde med arbejdsplads, uddannelsesinstitution 

 
 Møde med kontaktperson i opfølgningen vedr. plan for fremtid 

 
 
 Programafslutning 
 Undersøgelser/interview - evalueringer 
 
 

 

 Træningsforløb slut 

 
 

 Opfølgning (6-12 måneder) 
 
 Arbejdspraktik 3-6 måneder. 
 

 Individuelle samtaler med kontaktperson i opfølgningen 
 

 Møder på arbejdsplads 
 

 Gruppemøder på centret med de øvrige fra holdet i de første 6 
måneder 

 
 
 

 Afsluttes fra Hjerneskadecentret 

 

 
  



VISITATION OG HENVISNING 
Henvisning til Det Intensive Tilbud sker via Aarhus Kommunes Hjerne-
skadeteam, P.P. Ørums Gade 9-11, bygning 3D, 1. sal, 8000 Aarhus C. 
Telefon: 8713 4050. 
 
For borgere bosiddende i andre kommuner end Aarhus, sker henvis-
ning direkte til Hjerneskadecentret. 
 

LOVGRUNDLAG 
Hjerneskadecentret fungerer som forrevalidering efter Lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, Kap. 10. 
 

PRIS 
For borgere fra Aarhus Kommune indgår tilbuddet i rammeaftalen mel-
lem Bestillerenheden og Hjerneskadecentret, og er som sådan finansie-
ret herved. 
 
For borgere fra andre kommuner er dagstaksten 1.499 kr. (2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YDERLIGERE OPLYSNINGER 
Hjerneskadeteamet, P.P. Ørums Gade 9-11, bygning 3D, 1. sal, 8000 
Aarhus C. Tlf. 8713 4050. Mail: hjerneskadeteamet@aarhus.dk  
Hjemmeside: www.aarhus.dk/hjerneskadeteamet 
 
Hjerneskadecentret, P.P. Ørums Gade 11, Bygning 2, 8000 Aarhus C.  
Tlf. 8713 4075. Mail: hjerneskadecentret@aarhus.dk   
Hjemmeside: www.hjerneskadecentret.dk 

 

Hjerneskadecentret 
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