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Uanset om du har fysiske udfordringer eller kognitive vanskeligheder, er 
menneskesynet det samme hos Region Midtjyllands Specialområde Hjerneskade, 
hvor man sætter respekten for den enkelte i højsædet.

Hvordan fastholder man en almindelig 

hverdag med substans og sociale rela-

tioner, når man som hjerneskadet ikke 

længere har helt de samme forudsæt-

ninger for at være som andre?

Et godt bud på svaret har man hos 

Specialområde Hjerneskade, der er 

Region Midtjyllands tilbud til voksne 

med erhvervet hjerneskade og/eller fy-

siske funktionsnedsættelser.

”Udgangspunktet er respekt. Gan-

ske enkelt. Vi taler med respekt om 

den enkelte person, og vi har respekt 

for forskellighed. For som mennesker 

har vi brug for forskellige ting, og det 

er vores opgave at understøtte behovet. 

Derfra kan vi støtte den enkeltes hver-

dag, værdier og normer,” siger Ann 

Frederiksen. 

Hun er områdeleder i Specialområ-

de Hjerneskade, der tilbyder bostøtte, 

dagtilbud og rehabilitering til borgere 

over 18 år, der har oplevet funktions-

nedsættelse forårsaget af hjerneskade, 

efter alt fra blodprop i hjernen over sk-

lerose til uheld. Der kan desuden være 

andre problemstillinger, som eksem-

pelvis dobbeltdiagnoser eller tidligere 

misbrug.

Hjælp til både bad og struktur
Tilbuddet findes på seks forskelli-

ge adresser i fem byer i regionen. Og 

uanset om det drejer sig om Svalevej i 

Assentoft, Fogedvænget i Hedensted, 

Tagdækkervej i Hammel eller Han-

di-Ka og Høskoven i Viby, har hvert 

sted sine særlige kompetencer. På de 

forskellige tilbud udfører man en ko-

ordineret indsats, der bliver tilrette-

lagt ud fra kommunens og borgernes 

ønsker. Det kan være rådgivning, ud-

redning og afklaringsforløb, midlerti-

dig døgnrehabilitering, dagtilbud eller 

støtte til et almindeligt dagligt liv.

Medarbejderne kender de mulige 

konsekvenser af borgerens hjerneska-

de og hvilke primære funktioner, der 

er nedsat, ligesom de er uddannet til 

at have et kendskab til, hvordan man 

håndterer skaden lige præcis i den sam-

menhæng.

”Alt efter hvem, der er tale om, kan 

vi tilrettelægge efter behovet. Vores 

borgere har et stort behov for forskel-

lige typer af hjælp i deres dagligdag. 

Derfor har vi et tværfagligt medarbej-

derhold bestående af sundhedsfagligt 

uddannet personale, pædagoger, fysio-

terapeuter, ergoterapeuter samt psyko-

loger,” forklarer Ann Frederiksen.

I alle afdelinger tager man altid høj-

de for de skader, som borgeren har fået 

i kraft af hjerneskaden – og de er ty-

pisk opdelt i to forskellige grupper. For 

skader på hjernen påvirker typisk flere 

funktioner og griber ind i hele borger-

nes livssituation. På den måde er der 

fokus på borgernes individuelle behov.

”Nogle har fysisk udfordringer og 

ingen brugbar funktion af lemmerne, 

mens andre har en god fysik, men der-

imod store kognitive vanskeligheder i 

forbindelse med eksempelvis hukom-

melse, genkendelse og initiativtagen,” 

siger Ann Frederiksen og uddyber:

”Den ene gruppe hjælper vi med 

konkrete praktiske ting som eksem-

pelvis at komme ud af sengen og i bad, 

mens vi kan hjælper den anden gruppe 

med at danne struktur i hverdagen.”

Fokus på individuelle behov
Hos Specialområde Hjerneskade er 

filosofien, at man gennem god ledelse, 

kvalificerede medarbejdere, nytænk-

ning og velfungerende samarbejder 

kan fremme borgernes mulighed for at 

leve et godt og selvstændigt liv. Det er 

afgørende at se de små fremskridt, der 

gør, at borgeren får livskvaliteten og 

livsviljen tilbage igen – og dermed får 

ejerskab over eget liv.

”Vi forsøger at genskabe det liv, som 

borgeren havde før skaden, som at be-

vare relationer og netværk. Vi arbejder 

med at understøtte borgerens mulig-

hed for at skabe nye relationer,” siger 

Ann Frederiksen.

I Hammel har man siden 2006 haft 

Bo-, Rehabiliterings- og Aktivitetstil-

buddet Tagdækkervej, der er en af de 

seks afdelinger i Specialområde Hjer-

neskade. Her er der mulighed for såvel 

døgn- og dagtilbud som rehabilitering. 

I alt danner 24 lejligheder rammen om 

et sted, hvor der er plads til alle.

”Respekt og dialog er vigtigt for at 

hjælpe borgerens motivation og træ-

ning for at komme tilbage til en almin-

delig hverdag,” siger Lone Aagaard, 

der er afdelingsleder hos Rehabilite-

ringen på Tagdækkervej. Afdelingen 

er regionens eneste afdeling, der giver 

et tilbud om et midlertidigt ophold.

Normalt er borgerne på matriklen i 

tre-seks måneder for at genoptræne og 

rehabilitere efter eksempelvis en hjer-

neblødning eller et trafikuheld, inden 

de skal videre til noget andet – det kan 

være hjem i egen bolig eller videre til 

et døgntilbud.

”Deres verden forandrer sig pludse-

lig fra den ene dag til den anden. Hvis 

en person både har fysiske begræns-

ninger og kommunikationsproblemer, 

er det afgørende at finde ud af, hvad 

der er vigtigt for borgeren. Vedkom-

mende har ofte begrænset energi, så 

energien skal prioriteres i forhold det 

individuelle behov,” lyder det fra Lone 

Aagaard. 

Respekt og 
dialog er vigtigt 
for at kunne 
komme tilbage 
til en almindelig 
hverdag.
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