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MÅLGRUPPE 
Borgere på 18 år og opefter, der som følge af erhvervet hjerneskade er 
karakteriseret ved betydeligt nedsat fysisk, kognitiv og/eller psykisk 
funktionsevne. Hjerneskaden vil typisk være forårsaget af svært hoved-
traume, hjerneblødning, -blodprop eller -infektion.  
 
Målgruppen har således fysiske og især kognitive vanskeligheder, der i 
væsentligt omfang påvirker borgerens muligheder for en selvstændig og 
aktiv tilværelse.  
 
Borgeren skal være motiveret for at deltage i tilbuddet. Borgeren skal 
være selvhjulpen samt være i stand til at indgå i et holdbaseret forløb.  
 
Der indskrives ikke borgere med fremadskridende hjernesygdom, be-
handlingskrævende psykisk sygdom eller misbrug. 
 

FORMÅL 
Målet med indsatsen er overordnet, at borgeren opnår et bedre funkti-
onsniveau og nye handlemuligheder.  
 
De primære indsatsområder defineres for den enkelte, men generelt vil 
der være fokus på at udvikle den hjerneskaderamtes indsigt og selvfor-
ståelse, samt udvikle de kognitive, sociale og fysiske ressourcer, såle-
des borgeren opnår nye handlemuligheder og større samfundsmæssig 
deltagelse. 
 
For nogle vil målet være at opnå eller fastholde en tilknytning til ar-
bejdsmarkedet. For andre vil målet være at få skabt en mere aktiv og 
deltagende tilværelse uden tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 

FORLØBET 
Tilbuddet består af et grundforløb, hvor 5 borgere sammen deltager i et 
20 ugers trænings- og undervisningsforløb. I begyndelsen fokuseres 
især på afdækning af ressourcer og tilkomne vanskeligheder. På bag-
grund heraf defineres individuelle målsætninger for forløbet. Borgerne 
tilbydes fysisk træning, træning af kognitive funktioner, undervisning på 
hold og individuelt, rådgivning og vejledning.  

 
 



 
Gennem hele forløbet fastholdes borgernes individuelle målsætninger 
for at fremme det personlige udbytte. Borgerne arbejder under hele for-
løbet med indsigt og erkendelse af tilkomne vanskeligheder, samt ikke 
mindst med tillæring af anvendelige kompensationsmetoder med hen-
blik på at bedre funktionsevnen. 
 
Især i den sidste halvdel af forløbet fokuseres på, hvad borgerens tilvæ-
relse skal indeholde efter afslutning af forløbet. Planen for fremtiden ta-
ger afsæt i den enkeltes muligheder og ønsker. For mange handler det 
om at finde gode og meningsfyldte fritids- og trivselsaktiviteter. For an-
dre kan der være tale om anden rehabilitering med henblik på tilbage-
venden til arbejdsmarkedet, eventuelt på beskyttede vilkår. 
 
Borgere der har fulgt et grundforløb kan på et senere tidspunkt eventu-
elt indskrives i et nyt grundforløb. Det kan fx komme på tale, når grund-
forløbet har påvist udviklingspotentiale, der ikke tilstrækkeligt blev reali-
seret indenfor den afsatte tidsramme på de 20 uger. 
 
Borgere der har fulgt et grundforløb kan på et senere tidspunkt indskri-
ves i et brushupforløb. Det kan fx komme på tale, når en borger efter et 
grundforløb ønsker at få genopfrisket tidligere tillærte kompensations-
metoder, fordi de knapt blev tillært godt nok. Et brushupforløb har 10 
ugers varighed, med en ugentlig fremmødedag.  
 
I særlige tilfælde kan enkelte borgere tilbydes individuelle forløb. Det 
kan komme på tale, når en borger er ramt af betydelige vanskeligheder 
på specifikke områder. 
 

STARTTIDSPUNKT 
Der starter grundforløb ca. hver 3. måned. 
Der starter brushupforløb når i alt 3-5 brugere har vist at have behov 
herfor. 
Individuelle forløb kan iværksættes ad hoc i særlige tilfælde. 
 

DAGLIG MØDETID 
Grundforløb: 1-2 dage ugentligt kl. 9.00-12.00 / 9.00-14.00 
Brushupforløb: En dag ugentligt, kl. 9.00-12.00 
Individuelt forløb: Efter aftale 
 
 
 



VISITATION OG HENVISNING 
Visitation og henvisning til Læringstilbuddet sker via henvendelse til:  
Borgere fra Aarhus Kommune: Hjerneskadeteamet. 
Borgere fra øvrige kommuner: Hjerneskadecentret. 
 

LOVGRUNDLAG 
Et rehabiliteringstilbud tilrettelagt i henhold til Lov om Social Service 
§85. Tilbuddet kan også indgå som et LAB-tilbud, jvf. § 32 stk. 1 nr. 2. 
for borgere der er omfattet af denne lovgivning. 
 

TRANSPORT 
Borgeren forventes som udgangspunkt at transportere sig selv, men da 
målgruppen generelt har betydelig nedsat funktionsevne, kan der være 
behov for bevilling af særlig støtte hertil. 
Mentorbevilling med henblik på mobilitetstræning kan være relevant for 
borgere, der kan lære at tage offentlige transportmidler. 
 

PRIS 
For borgere fra Aarhus Kommune indgår tilbuddet i rammeaftalen mel-
lem Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen. 
 
For borgere fra andre kommuner er prisen for et grundforløb 47.037 kr. 
Dertil afholder hjemkommunen selv eventuelle udgifter til borgerens 
transport. 
 
 
 
 
 

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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