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Velkommen til Rehabiliteringen

Rehabiliteringstilbuddet på Tagdækkervej er en del 

af Specialområde Hjerneskade. Tilbuddet henvender 

sig til borgere fra 18 år og opefter med kompleks 

erhvervet hjerneskade.

Vi tilbyder både rehabilitering til borgere med en 

genoptræningsplan og med en specialiseret reha

biliteringsplan. Vi tilbyder desuden brushup ophold.

Rehabilitering er et intensivt forløb, som er integreret 

i hele døgnet. Forløbet planlægges ud fra den enkelte 

borgers baggrund, funktionsniveau, ønsker, frem

tidige behov og kommunens mål med opholdet.

Der arbejdes intensivt, helhedsorienteret og tvær

fagligt for at understøtte borgeren i at vende tilbage 

til et aktivt og meningsfuldt liv.  

Afdelingen ligger på Tagdækkervej i Hammel. Den 

ligger sammen med Bostøtten og med Aktivitets

tilbuddet.

Typisk Rehabiliteringsforløb

Kommunen og Rehabiliteringen 
fastlægger indholdet i tilbuddet. 
Borger og pårørende har mulig
hed for at komme på forbesøg. 
Rehabiliteringen får overdraget 
vigtig information fra sygehus 
eller nuværende bosted for at 
sikre den bedst mulige opstart.

AfslutningRehabiliteringsforløbet

Den rehabiliterende indsats begynder allerede på ind
flytningsdagen. Umiddelbart efter indflytning udredes 
borgerens behov og ønsker, og der holdes møde med 
borger og eventuelt pårørende. 
Efter to måneder afholdes der statusmøde med del
tagelse af borger, kommune og Rehabili teringen.  
På mødet vurderes forløbet, og det aftales, hvad der 
videre skal ske.

Forløbet afrundes med en  
afsluttende status og Rehabilite
ringens faglige anbefalinger til  
det videre forløb.  
Der sker overlevering til hjem
kommunen og eventuelt til 
anden boform, så indsatsen i 
Rehabiliteringen kan føres videre.

Før indflytning



Uddybning af målgruppen

Tilbuddet henvender sig som nævnt til borgere over 

18 år med en erhvervet hjerneskade, hvor der er tale 

om en moderat til svær skade.

At have en erhvervet hjerneskade kan have en række 

konsekvenser – og skadens betydning er forskellig 

fra person til person. I de fleste tilfælde er der derfor 

behov for en individuel indsats.

Målgruppen er ofte kendetegnet ved  

følgende problemstillinger:

· Omfattende hjerneskade fysisk og mentalt

· Oralmotorisk funktionsnedsættelse

· Adfærdsproblemer

· Problemstillinger i forhold til familie og/eller  

boligsituation som følge af skaden

· Kommunikative problemstillinger

· Omfattende plejebehov

Her kan Rehabiliteringen hjælpe

Brush-up

Til de borgere, der har brug for 
et kort intensivt forløb, er et 

brushup ophold en mulighed. 
Her fokuseres der på rehabili
tering inden for specifikke og 
afgrænsede problemstillinger.  

Specialiseret rehabilitering

Afdelingen har særligt fokus på 
opgaven omkring rehabilitering til 
borgere, der efter endt hospitals

ophold udskrives med en specialiseret 
rehabiliteringsplan. Dette tilbud 
indeholder blandt andet forløb  

med neuropsykolog.

Rehabilitering

Vi tilbyder rehabilitering til borgere 
med en genoptræningsplan. 

Borgeren har behov for moderat 
til betydelig neuropædagogisk 

indsats og/eller kompenserende 
støtte til generelle daglige opgaver 

og aktiviteter. 



Tilgang og metoder 

Vi har informationsmateriale til nye borgere og pårørende med en række praktiske oplysninger. 
Materialet kan ses på vores hjemmeside eller rekvireres ved henvendelse til afdelingen.

 Indsatsen bevilges ved indskrivning for tre måneder  herefter vurderes længden af  

rehabiliteringsopholdet løbende.

 Indskrivning sker iht. Servicelovens § 107.

 Vi tager udgangspunkt i borgerens kommunale handleplan, jf. § 141 eller kommunens 

bestilling.

 Borgeren er ikke indlagt, og er derfor tilknyttet egen læge.

Værd at vide om indskrivning

Neuropædagogisk tilgang 

Vi arbejder ud fra en neuropædagogisk tilgang.  

Det betyder, at vi har en viden om hjernen og 

hjerneskader, som vi sætter i relation til den enkelte 

borgers kontekst og skade.

Ud fra borgerens samlede situation fastsætter vi i 

samarbejde med kommunen og borgeren indivi

duelle mål. Vi evaluerer og justerer løbende mål  

og delmål for at udvikle og forbedre indsatsen.

I hele forløbet trænes borgeren kognitivt og fysisk 

med inddragelse af de hjælpemidler, faglige metoder 

og tilgange, der matcher borgerens behov.

Særlige indsatser
Hvis det er relevant, inddrager vi neuropsykolog. 

Denne tilknyttes altid ved specialiseret rehabilite

ring. Neuropsykologen har særligt fokus på borge

rens identitets og følelsesmæssige udfordringer.

Vi kan også inddrage en logopæd (talepædagog). 

Logopædens indsats understøttes af, at alle med

arbejdere er uddannede i SCAmetoden, der er en 

metode til samtalestøtte til voksne med afasi.

Hvis borgeren har dysfagi – det vil sige spise og 

synkeproblemer – har vi uddannet personale til at 

varetage denne del af rehabiliteringen.



Vi er altid parate til at yde råd 
og vejledning, drøfte en sag 
eller tale om alternative løs-
ninger. Hvis du har brug for 
sparring, er du derfor meget 
velkommen til at kontakte os



Specialområde Hjerneskade

Engtoften 5A 

DK-8260 Viby J.

   Tlf.: 7847 7400

Kontakt Specialområde Hjerneskade, Rehabiliteringen

Telefon: Fag- og matchningskoordinator - Tlf.: 2018 5704 

 Afdelingsleder - Tlf.: 2113 3630 

Email: soh@ps.rm.dk

Web: www.soh.rm.dk


