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Hjerneskadecentrets Fleksible 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 
specialiseret neuropsykologisk rehabilitering. 
 
Målgruppen er primært personer, der er ramt af lettere følgevirkninger 
efter hjernekvæstelse, hjerneblodprop, hjerneblødning, godartet hjerne-
svulst, 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 
Formålet med forløbet er, at personer med lettere hjerneskade via spe-
cialiseret neuropsykologisk rehabilitering bliver i stand til at fastholde 
deres tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse. For nogle er må-
let at bevare et allerede eksisterende ansættelsesforhold evt. på æn-
drede vilkår. For andre er målet at komme i et nyt/andet ansættelses-
forhold. 
 

FORLØBET 
Det samlede forløb består af 2 dele: 

 4-5 måneders intern periode med rehabiliteringsaktiviteter evt. kombi-
neret med arbejde eller uddannelse 

 7-8 måneders opfølgning på virksomhedspraktik eller uddannelse 
 
Der er løbende optag, dvs. der indskrives borgere, når der er en ledig 
plads. Der er indskrevet 7-9 hjerneskaderamte borgere ad gangen. 
 



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 tilrettelagt ef-
ter den enkeltes behov. Personalet består af neuropsykologer, social-
rådgiver samt konsulentfunktion ved ergo- og fysioterapeut. 
 

Intern periode, 4-5 måneder 
Ved forløbsstart udfærdiges neuropsykologisk undersøgelse. Resulta-
terne herfra udgør sammen med spørgeskemaer et væsentligt informa-
tionsmateriale ift. tilrettelæggelsen af et individuelt tilpasset rehabilite-
ringsforløb i Det Fleksible Tilbud.  
 
Der er deltagelse i træningsaktiviteter 1-2 dage ugentligt. Fremmødet 
kan variere fra uge til uge afpasset den enkeltes behov. 
 
Eksempel på ugeskema 

Mandag  Tirsdag Onsdag  Torsdag Fredag 

Arbejde, ud-
dannelse, 

praktik eller 
lignende eller 

hviledag 

09.00 Energiforvalt-
ning 

Møde med 
kontaktperson 

på arbejds-
plads 

09.00 Problemløs-
ning og sam-

arbejde 

Arbejde, ud-
dannelse, 

praktik eller 
lignende eller 

hviledag 
10.00 Pause Arbejde, ud-

dannelse, 
praktik eller 

lignende eller 
hviledag 

10.45 Pause 

10.15 Samtalegrup-
pe 

11.00 Kognitiv træ-
ning 

11.45 Frokost 12.00 Frokost 

12.15 Undervisning 
om hjernen 

12.30 Arbejdsforbe-
redelse 

13.15 Pause 13.30 Pause 

13.30 Individuel 
samtale 

  

 

 
Følgende aktiviteter indgår sædvanligvis i et forløb: 
 
Energiforvaltning – indsigt i egne ressourcer og vanskeligheder med 
hensyn til energi, initiativ og planlægning, indarbejdning af strategier 
med henblik på bedre energiforvaltning. 
 
Samtalegruppe – samtale og erfaringsudveksling om hjerneskadens 
betydning, fx i forhold til identitet, accept, rolle i familien mv.  
 



Undervisning om hjernen – indsigt i hjernens funktion og hjerneska-
defølger generelt. 
 
Individuel samtale – i samarbejde med kontaktpersonen at sætte fo-
kus på indsigt, accept, kompensation, erhverv, uddannelse eller følel-
sesmæssige problemer. 
 
Problemløsning og samarbejde – fokus på problemløsningsproces-
sen samt på social kompetence i samarbejdssituationer. 
 
Tempo, opmærksomhed og koncentration – øvelser/erfaringer i for-
hold til tempo, opmærksomhed og koncentration samt introduktion til 
kompensationsstrategier. 
 
Arbejdsforberedelse – mestring af arbejds- og uddannelsessituation 
samt undervisning i relevant lovgivning i forhold til arbejdsprøvning mv. 
 
Mindfulness – Introduktion til metoder for håndtering af stress og uro. 
 
Orientering og formidling – fokus på brug af strategier til fastholdelse 
af læst tekst og systematisk fremlæggelse heraf. 
 
Der er ingen fastlagte aktiviteter mandag, onsdag og fredag. Der er mu-
lighed for at anvende disse dage til arbejde, uddannelse, praktik eller 
lignende, eller til at restituere/hvile. 
 
Der arbejdes individuelt og i grupper mhp. træning, erkendelse og ind-
læring af hensigtsmæssige kompensationsstrategier.  
 

 
 
  



Kontaktperson 
Gennem hele forløbet har man en fast kontaktperson som sin primære 
samarbejdspartner. 
I samarbejde med kontaktpersonen formulerer borgeren specifikke mål 
for træningen, der løbende evalueres. 
Gennem hele forløbet arbejdes med en konkretisering og udvikling af 
fremtidsplanerne. Målet er, at der træffes konkrete aftaler om, hvad 
man skal i gang med, i form af virksomhedspraktik eller uddannelse. 
 
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. 
 
Individuel fysioterapi  
Der vil i begrænset omfang kunne tilbydes individuel fysioterapi til en-
kelte borgere.  
 
Samarbejde med sagsbehandler 
Der er tæt samarbejde med sagsbehandler i Jobcentret, der både be-
vilger forløbet og godkender fremtidsplan.  
 

Ekstern periode, 7-8 måneder 
Efter den interne periode 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 borgeren fortsat blive fulgt tæt af sin kontakt-
person 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 andet. 

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

 Gruppemøder på Hjerneskadecentret, hvor der er mulighed for erfa-
ringsudveksling og fastholdelse af træningsudbytte.  



 
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. 

 Kontakt til – og evt. møder med – sagsbehandler.  
 
Afslutning 
Efter endt ekstern periode udarbejdes en skriftlig status med beskrivel-
se af rehabiliteringsforløbet, herunder beskrivelse af arbejdsevne eller 
studieegnethed og anbefalinger for fremtiden. Status indgår i Jobcen-
trets sagsbehandling og kan fx danne dokumentation for bevilling af 
fleksjob mv. 
 
 
  



 
  
 Intern periode (4-5 måneder) 
 
 Undersøgelser og funktionsudredning 
 
 Træningsstart – skema 1-2 dage ugentligt 

 Træning, arbejde med kompensationsmetoder 
 Samtale med deltagelse af pårørende 
 Arbejde med fremtidsplaner – ønsker, muligheder mv. 
 Møde med sagsbehandler 
 Kontakt og møde med arbejdsplads, uddannelsesinstitution 
 Møde med kontaktperson vedr. planer for fremtid 

 
 Intern træningsperiode slut 

 

 
 
 
 
 

 Ekstern periode (7-8 måneder) 
 
 Arbejdspraktik 3-6 måneder. 
 

 Individuelle samtaler med kontaktperson i opfølgningen 
 

 Møder på arbejdsplads 
 

 Gruppemøder på centret med de øvrige deltagere fra Det Flek-
sible Tilbud  

 
 
 

 Afsluttes fra Hjerneskadecentret 

 
 

 
  



VISITATION OG HENVISNING 
Henvisning til Det Fleksible 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 
Vejledning og opkvalificering LAB § 32, stk. 1, nr. 2. 
 

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 822 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  
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