
  

 

 

Netværksmøde 

mellem Specialområde Hjerneskade og kommunerne 

 

Specialområde Hjerneskade inviterer hermed kommunale sagsbehandlere og andre fag-

personer inden for hjerneskadeområdet til netværksmøde 

 

Fredag den 6. oktober 2017 

kl. 9.00-13:00 på Engtoften 5A, 8260 Viby J. 

 

Dagens program: 

Kl. 9.00-9.15 Velkomst  

 v. Driftsleder Pia Algren 

 Velkomst og præsentation af hvad status er i Specialområde Hjerneskade, 

 herunder bl.a. tilbagemeldinger fra socialtilsynet samt en introduktion til 

 dagens emne "specialiseret rehabilitering".  

 

Kl. 9.15-9.30 Arbejdet med specialiseret rehabilitering internt i Specialområde 

 Hjerneskade og i Hjerneskadesamrådet 

 v. Fag- og matchningskoordinator Trine Blomgreen 

Kort oplæg om arbejdet med rehabiliteringstilbuddet i Specialområdet 

hjerneskade - hvor er vi, og hvilke overvejelser har vi omkring midlertidig 

rehabiliteringsophold på Tagdækkervej. 

 

Kl. 9.30-10.30 Hvordan løfter vi opgaven med specialiseret rehabilitering? 

  v. afdelingsleder Lone Aagaard  

 Hvordan løfter vi opgaven med specialiseret rehabilitering i praksis? Og  

 hvilke andre muligheder er der for rehabilitering? Afdelingsleder Lone 

 Aagaard vil fortælle om hvordan et specialiseret rehabiliteringsforløb 

 tilrettelægges og sammensættes, så det fremmer borgerens funktionsevne 

 og deltagelse samt give et indblik i, hvilke muligheder Specialområde 

 Hjerneskade har at tilbyde indenfor rehabilitering.  

 

Kl. 10.30-11.15 Brunch  

 Der serveres en lækker brunch. 

 

Kl. 11.15-11.45 Drøftelse af kommunernes behov for rehabilitering af borgerne 

 v. Afdelingsleder Lone Aagaard  

 En drøftelse af hvilke behov I hos kommunerne ser for rehabilitering på de 

 forskellige niveauer, hvilke indsatser der er i gang hos jer i kommunerne 

 og hvilke(t) behov det efterlader, og hvad der er vigtigt for kommunerne, 

 når de indskriver en borger til rehabilitering. Desuden en generel drøftelse 

 om, hvad der er blevet fortalt om i dag.  

 



  

Kl. 11.45-12.15 Kompetenceudvikling i Specialområde Hjerneskade 

 v. Faglig leder Bente Andersen  

 For fortsat at udvikle opgaveløsningen i Specialområde Hjerneskade, skal 

 vi kontinuertligt vedligeholde, øve og uddanne medarbejderne, så 

 borgerne får den bedst mulige hjælp og støtte. Neuropædagogikken er 

 omdrejningspunktet for indsatsen. Aktuelt gennemfører vi de første hold af 

 en ny uddannelse i Neuropædagogik, som vi til foråret udbyder. Faglig 

 leder, Bente Andersen vil præsentere den nye uddannelse og give jer et 

 indblik i de fremtidige aktiviteter, der planlægges i vores nye 

 kursusafdeling. Eksterne vil også have mulighed for at deltage på vores 

 uddannelse i Neuropædagogik og i flere af de andre aktiviteter.    

 

Kl. 12.15-13.00  Opsamling og dialog  

 v. Driftsleder Pia Algren  

 

Som flere nok ved, går vores nuværende fag- og matchningskoordinator Trine Blomgreen på 

pension ved udgangen af oktober. Trine deltager i temadagen, ligesom der vil være 

mulighed for at hilse på vores nye fag- og matchningskoordinator Helene Fog.  

 

Tilmelding senest mandag d. 18. september 2017 til Louise Johansen på tlf. 40 27 57 95 

eller mail LOIJHA@rm.dk.  

mailto:LOIJHA@rm.dk

