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MÅLGRUPPE 
Den primære målgruppe er borgere på 18 år og opefter med diskrete 
eller lettere følgevirkninger efter hjerneskade, som har behov for spe-
cialiseret neuropsykologisk eller neurofaglig rådgivning, samtidig med 
at man genoptager sit arbejde eller uddannelse. 
 
Den primære målgruppe er derfor borgere, der ikke har behov for et 
egentligt rehabiliteringsforløb, men dog fornemmer diskrete ændringer, 
især i forhold til kognitive funktioner og mental udholdenhed, der med 
fordel bør kompenseres for i dagligdagens aktiviteter. 
 
Tilbuddet retter sig også mod borgere med mere betydelige hjerneska-
defølger, som enten ikke kan motiveres, eller af andre årsager ikke øn-
sker et egentligt rehabiliteringsforløb ved Hjerneskadecentret. Rådgiv-
ningsforløbet vil her understøtte borgerens egne planer i forhold til ar-
bejde eller uddannelse, og samtidigt motivere borgeren for en mere om-
fattende indsats, hvis behovet herfor måtte blive åbenlyst for alle parter. 
 
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. 
 

FORMÅL 
For den primære målgruppe er målet med indsatsen helt overordnet, at 
rådgive og vejlede borgeren, således han/hun bliver i stand til at klare 
sit arbejde eller sin uddannelse. 
 
For at kunne det - selv når der er tale om lettere følgevirkninger efter 
hjerneskade - vil det ofte være nødvendigt at anvende kompenserende 
strategier.  
 
 
 



FORLØBET 
Forløbet starter med fremmøde på Hjerneskadecentret, gerne sammen 
med en pårørende. I den første del af forløbet vil samtalerne være af 
mere udredende karakter, med henblik på at identificere de tilkomne 
vanskeligheder og udvikle de kompensationsmetoder, som bedst imø-
dekommer borgerens behov. 
 
Gradvist vil samtalerne skifte karakter, hvor fokus bliver at understøtte 
borgeren i, at anvende metoderne på arbejdspladsen eller studiet. 
 
Forløbet kan eventuelt også understøttes via møder på arbejdspladsen 
eller uddannelsesinstitution. 
 
Under forløbet vil der løbende blive foretaget relevante justeringer i for-
hold til de anvendte kompensationsmetoder, efterhånden som borgeren 
i stigende grad mestrer de krav som arbejdet eller uddannelsen byder.  
Forløbet afsluttes, når borgeren ikke længere har behov for rådgivning-
en, for at klare dagligdagens krav. 
 

 

For borgere med mere betydelige følgevirkninger efter hjerneskade, kan 
forløbet, som det er beskrevet ovenfor, blive afbrudt, når det for alle 
parter - også for borgeren - er åbenlyst, at der er behov for et egentlig 
rehabiliteringstilbud. 
 
For borgere med mere betydelige følgevirkninger efter hjerneskade, for-
ventes en relativt større del af indsatsen at foregå i samarbejde med 
arbejdspladsen og andre aktører, der måtte være involveret i borgerens 
sag. 
 

STARTTIDSPUNKT 
Der er løbende optag. 
 

MØDETID 
Mødetiden aftales individuelt i hvert enkelt forløb. 
 
Kontakten til Hjerneskadecentret vil være hyppigere i den første den del 
af forløbet, og oftest klinge af efterhånden som borgeren mestrer de til-
lærte kompensationsmetoder i dagligdagen. 



LÆNGDE AF FORLØB 

Længden af forløbet aftales individuelt. 
Et typisk forløb forventes af vare 4-6 måneder, men kan være kortere 
eller længere, afhængig af borgerens behov og situation. 
 

VISITATION OG HENVISNING 
Henvisning til Rådgivningsforløbet 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 403 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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