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Region Midtjylland styrker tilbuddet til 
hjerneskadede borgere 
 

Rehabiliteringen Tagdækkervej i Specialområde Hjerneskade har 

optimeret rehabiliteringstilbuddet til borgere med erhvervet 

hjerneskade.   
 

 

Kære kommuner og sagsbehandlere 
 

Rehabiliteringen Tagdækkervejs fornemmeste opgave er, at arbejde med optimering af 

rehabiliteringsprocessen til borgere med erhvervet hjerneskade, der udskrives fra for eksempel 

Hammel Neurocenter. 

 

Dette har blandt andet betydet, at vi har vurderet det yderst vigtigt at udvide medarbejder-

gruppen med neuropsykolog og logopæd, samtidig med at hele vores medarbejdergruppe har 

fået et fagligt løft. Alle medarbejdere har således gennemgået neuropædagogisk kursus, heraf 

en del på diplomniveau. Vi ser dette tiltag som en forudsætning for at kunne dække behovet 

for specialiseret rehabilitering i denne alvorlige livsfase.  

 

I Rehabiliteringen arbejdes der ud fra en neuropædagogisk viden og tilgang, så borgeren har 

de bedste forudsætninger for at generhverve mistede færdigheder. Den neuropædagogiske 

tilgang er en pædagogisk forståelsesramme, som bygger på specialiseret neurofaglig viden. 

Hvis borgeren har varige funktionstab, vil der blive arbejdet med at indlære nye 

kompensationsstrategier, så borgeren oplever den størst mulige selvstændighed.  

 

Kognitiv funktionsnedsættelse kan være én af hovedårsagerne, til at borgeren har svært ved 

at fungere i hverdagen, vende tilbage til arbejdet og få et aktivt fritidsliv. Kognitive indsatser 

består ofte både af genoptrænende og kompenserende metoder. Her holder vi os opdaterede 

og bruger gerne teknologiske hjælpemidler, som borgeren kan blive fortrolig med gennem 

rehabiliteringen, og vigtigst af alt, kan tage med hjem og arbejde videre med der. Det kan 

være brug af mobiltelefon, Ipad, virtuel reality eller andet.   

 

Hvis borgeren har dysfagi, det vil sige spise og synkeproblemer, har vi uddannet personale til 

at varetage denne del af rehabiliteringen. Vores ergoterapeuter er uddannede i Vital-stim, som 

er en speciel metode med el-stimulation af synkemusklerne. Så snart det er faglig forsvarligt i 

forhold til borgeren, bliver alle medarbejdere oplært i spisetræning hos den enkelte, så det kan 

blive trænet over hele døgnet.  

 

Neuropsykolog 
Borgere med erhvervet hjerneskade kan ofte opleve identitets- og følelsesmæssige udfordring-

er. Vores neuropsykolog og de øvrige medarbejdere arbejder med at optimere borgernes livs- 

og læringsforudsætninger. Denne vigtige del af rehabiliteringen udføres via gruppe eller 

individuelle samtaleforløb, hvor der skabes sammenhæng mellem livet før og efter skaden.  

 

 



 

 

 

Logopæd 
Tab af evnen til verbal kommunikation er et af de mest intimiderende "handicap". 

Genoptræningen af sproget er til gengæld også en af de største sejre.  Vi arbejder derfor med 

et klart fokus på borgere med kommunikationsvanskeligheder, hvilket sker gennem en 

tværfaglig indsats efter logopædens anvisninger. 

 

Alle medarbejdere er uddannet i SCA metoden (samtalestøtte til voksne med afasi). Det 

gælder om, at borgeren opnår de bedste forudsætninger for rehabilitering af 

kommunikationsevnen, samt at kommunikationen indgår som en integreret del af 

rehabiliteringen. 

 

Gode resultater   
Rehabilitering er et intensivt forløb. Det er integreret i hele døgnet og tager udgangspunkt i 

borgerens baggrund, nuværende funktionsevne samt fremtidige behov. Der arbejdes 

tværfagligt med de fastsatte mål og delmål, så alt personale kan understøtte borgerens mål. 

 

Vi har rigtig gode resultater med vores rehabilitering. 53% af borgerne i Rehabiliteringen 

Tagdækkervej kan udskrives til eget hjem med en eller anden form for støtte. Dette er et flot 

resultat, når målgruppen er svært skadede borgere.  

 

Opdateret ydelsesbeskrivelse 
På baggrund af ovennævnte ændringer har vi opdateret Rehabiliteringens ydelsesbeskrivelse, 

så de nye ydelser – neuropsykolog og logopæd – fremgår. 

 

Ydelsesbeskrivelsen træder i kraft den 1. oktober 2018, og kommer til at gælde for nye 

borgere. Det betyder, at borgere, der allerede er indskrevet, vil være indskrevet på uændrede 

vilkår, så længe den aktuelle betalingsaftale gælder. 

 

Du finder link til alle Specialområde Hjerneskades ydelsesbeskrivelser på vores hjemmeside 

(http://www.soh.rm.dk/ydelser_og_takster/ydelsesbeskrivelser/).  

  

Behov for sparring? 
Vi er altid parate til at yde råd og vejledning, drøfte en sag, eller tale om alternative løsninger. 

Hvis du har brug for sparring, er du derfor meget velkommen til at kontakte undertegnede. 

 

Skulle overstående have vakt spørgsmål eller tvivl, er du meget velkommen til at tage 

kontakt. 

 

Med venlig hilsen 

 

Helene Fog 

Fag- og Matchningskonsulent 

 

Mobil: +45 2018 5704 

Mail: helefg@rm.dk 

 

Specialområde Hjerneskade 

Region Midtjylland 

Engtoften 5A 

DK-8260 Viby J 

mailto:helefg@rm.dk

