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Hvem er Specialområde Hjerneskade?

Specialområde Hjerneskade er Region Midtjyllands 

tilbud til voksne med erhvervet hjerneskade og/eller 

fysiske funktionsnedsættelser.

Vores tilbud omfatter bostøtte i eget hjem, botilbud 

samt dagtilbud, og ydes i henhold til Serviceloven.

Vi ønsker at give det rette tilbud til den enkelte  

borger. Det betyder, at ydelsen bliver tilrettelagt  

individuelt med inddragelse af kommunen og  

borgeren.

Vores afdelinger ligger i det østjyske område –  

Viby, Hedensted, Hammel, Assentoft og Grenå.

Andre ydelser
Vi lægger stor vægt på trivsel, læring og udvikling. 

Derfor har vi en faglig afdeling, der tilbyder en række 

kon sulentydelser.

Desuden har vi altid forsknings- og udviklings-

projekter i gang, hvilket er med til at udvikle vores 

praksis og dermed tilbuddet til borgerne.

Specialområde  
Hjerneskade

gennemfører forsknings- og  
udviklingsprojekter for at udvikle 

organisationen og medarbej derne. 
Resultaterne skal ændre vores 

praksis, men skal også formidles 
videre til andre interesserede.

Dag- og døgntilbud

rummer en bred vifte af tilbud. 
Døgntilbud omfatter bostøtte  
i eget hjem eller botilbud.  
Dagtilbud gives som aktivitets- 
og samværstilbud eller  
beskyttet beskæftigelse.

Rehabiliteringen  
Tagdækkervej

tilbyder rehabilitering til borgere 
med komplekse hjerne skader. 

Rehabiliteringen er integreret i hele 
døgnet og tilbuddet gives i forlæng-

else af indsatsen i hospitalsregi. Vi 
tilbyder desuden brush-up forløb.

Faglig Udvikling

er Specialområde Hjerneskades 
konsulent- og kursusafdeling.  
Afdelingen leverer rådgivning,  
vejledning, supervision og 
lærings forløb både internt og 
eksternt.



Målgruppe og ydelser

Målgruppe
Målgruppen for Specialområde Hjerneskades tilbud  

er personer over 18 år med erhvervet hjerneskade  

og/eller en varig fysisk funktionsnedsættelse.  

Der kan være tale om neurologiske lidelser, progre-

dierende lidelser eller ska der som følge af ulykker, fald 

eller slag mod hovedet.

Målgruppen er kendetegnet ved kognitive og fysiske 

vanskeligheder. Det vil typisk være lammelser, pro-

blemer med hukommelsen, udadreagerende adfærd 

eller dobbeltdiagnoser.

Indholdet af ydelsen
Vi tager udgangspunkt i den kommunale handleplan, 

kommunens bestilling samt borgerens tidligere og 

nuværende livssituation.

Den faglige indsats kan indeholde hjælp og støtte til 

personlig pleje, daglige gøremål, relationer, struktur 

m.m. Desuden vil der ofte være ydelser vedrørende 

samarbejde med myndighed og kontakt til familie  

og andet netværk.

Indsatsen ydes af personale, der er tværfagligt  

sammensat.

Her kan Specialområde Hjerneskade hjælpe

Midlertidige og  
varige tilbud

Vores afdelinger  
rummer forskellige  

muligheder for indskrivning.  
Alle kan tilbyde varige tilbud, 

mens flere kan tilbyde  
midlertidige indskrivninger.

 
Rehabilitering

Nogle borgere har brug for et kort 
intensivt forløb, mens andre har brug 

for længere forløb - ofte med en 
afklaring af fremtidigt tilbud. Vores 
Rehabiliteringsafdeling kan hjælpe 

med begge typer forløb.

Rådgivning og  
uddannelse

Vi tilbyder både rådgivning på 
enkeltsager eller bred faglig 

opkvalificering af medarbejder-
grupper – og alt der imellem. 
Kontakt os, så  vi sammen kan 

skræddersy et forløb.  



Den faglige indsats

 Matchning af en borger sker i tæt samarbejde mellem den kommunale sagsbehandler  

og Specialområde Hjerneskades fag- og matchningskonsulent.

 Formålet med matchningen er blandt andet at afklare borgerens og kommunens behov.

 Vi kan tilbyde ydelser efter Servicelovens §§ 83-87, § 103, § 104, § 107 og § 108.

 Den endelige anmodning om en plads sker af kommunen via Anmodningsmodulet.

Værd at vide om matchning

Faglig tilgang 
Fælles for Specialområde Hjerneskades tilbud er, at 

de arbejder ud fra en neuropædagogisk tilgang.

Neuropædagogik er en tværfaglig disciplin, der 

bygger på en viden om hjernen og hjerneskader,  

en viden om den enkelte borgers hjerneskade  

samt den enkelte borgers kontekst.

Formålet med denne tilgang er at kunne tilrette-

lægge den faglige og individuelle indsats, så vi 

bedst muligt understøtter den enkelte borger.

Individuelle mål
For at vi kan sikre, at der ydes en målrettet og  

sammenhængende indsats for borgeren, arbejder  

vi ud fra borgerens individuelle mål.

Fastlæggelsen af målene sker ud fra en struktureret 

proces. Processen tager udgangspunkt i den kom-

munalt udarbejdede handleplan, og er planlagt, så 

den inddrager borgeren.

Der følges løbende op på indsatsen og målene, 

hvilket ligeledes sker i samarbejde med kommunen 

og borgeren.



Vi ønsker at give det  
rette tilbud, både for  
borger og kommune
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