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Dag- og døgntilbud



Vores dag- og døgntilbud

Specialområde Hjerneskade er Region Midtjyllands 

tilbud til voksne med erhvervet hjerneskade og/eller 

fysiske funktionsnedsættelser.

Vores tilbud til borgerne omfatter en bred vifte af 

dag- og døgntilbud. Alle tilbud ydes i henhold til 

Serviceloven. 

Døgntilbuddene omfatter bostøtte i eget hjem efter 

§§ 83-87 og botilbud i henhold til § 107 og § 108. 

For dagtilbuddenes vedkommende er der tale om 

beskyttet beskæftigelse efter § 103 og aktivitets- og 

samværstilbud efter § 104.

Alle tilbud arbejder ud fra en neuropædagogisk 

tilgang og med udgangspunkt i borgerens 

individuelle mål.

Matchning af en borger sker i tæt samarbejde 

mellem den kommunale sagsbehandler og Special-

område Hjerneskades fag- og matchningskonsulent. 

På de følgende sider giver vi en kort præsentation 

af de enkelte afdelinger. Du kan læse mere på vores 

hjemmeside. 

§§ 83-87 
Bostøtte i eget hjem § 103

Beskyttet beskæftigelse
§ 107
Midlertidigt botilbud § 104

Aktivitets- og samværstilbud
§ 108 
Længerevarende botilbud

Døgntilbud Dagtilbud



Vores afdelinger

Svalevej
Svalevej 5-6, Assentoft
8960 Randers SØ
Tlf. 7847 7600 
svalevej@ps.rm.dk

§§ 83-87: 34 pladser

§ 104: 34 pladser

Tagdækkervej
Tagdækkervej 10
8450 Hammel
Tlf. 7847 7450
tagdaekkervej@ps.rm.dk

§§ 83-87: 18 pladser

§ 107: 6 pladser

§ 104: 30 pladser

Josiassens Vej
N. P. Josiassens Vej 8
8500 Grenaa
Tlf. 7847 7740
soh@ps.rm.dk

§§ 83-87: 8 pladser

§ 104: 8 pladser

Afdelingen ligger i Assentoft lidt uden for Randers. Boligerne består alle af stue med 
mindre tekøkken, soveværelse og rummeligt badeværelse. Flere af dem har udgang  
til en lille terrasse.

Boligerne er fordelt i fem mindre enheder, hvor 5-10 borgere deles om fælleskøkken  
og –stue.  Der er desuden adgang til træningsrum, have og andre fælles faciliteter.

Dagtilbuddet henvender sig til borgerne på stedet, og tilbyder forskellige kreative  
aktiviteter, bagning, arrangementer og samvær mellem borgerne.

Afdelingen ligger i Hammel med kort afstand til midtbyen. Boligerne består alle af stue 
med mindre tekøkken, soveværelse og rummeligt badeværelse. Boligerne i stuen har 
udgang til en lille terrasse, og der er en stor have, som alle kan bruge.

Bygningen indeholder et stort fællesrum, men der er også mindre fælles områder.  
Der er fælleskøkken på stedet, træningsrum m.m.

Dagtilbuddet henvender sig både til borgerne på stedet og til eksterne borgere.  
Det tilbyder en række aktiviteter med fokus på musik, IT, kreativitet, håndværk, fysisk 
aktivitet og samvær mellem borgerne.

Afdelingen ligger centralt placeret i Grenaa. Boligerne varierer i størrelse, men består 
alle af stue med mindre tekøkken, soveværelse og badeværelse. Alle har udgang til  
en lille terrasse.

Borgerne deles om fælleskøkken og –stue, atriumgård, drivhus m.m.

Dagtilbuddet henvender sig til borgerne på stedet, og er en integreret del af tilbuddet 
med fokus på samvær mellem borgerne, ture og lignende.



Vores afdelinger

Handi-Ka
Engtoften 7A
8260 Viby J.
Tlf. 7847 7380
soh@ps.rm.dk

§ 103/104: 35 pladser

Høskoven
Damagervej 26
8260 Viby J.
Tlf. 7847 7300
hoeskoven@ps.rm.dk

§§ 83-87: 27 pladser

§ 107: 1 plads

§ 104: 56 pladser

Fogedvænget
Fogedvænget 23
8722 Hedensted
Tlf. 7847 7355
fogedvaenget@ps.rm.dk

§§ 83-87: 8 pladser

§ 107: 1 plads

§ 108: 1 plads

Afdelingen ligger i Viby tæt på Aarhus. Handi-Ka rummer store gruppe- og undervis-
ningslokaler, værksteder, café m.m.

Handi-Ka tilbyder en række linjer, der henvender sig til forskellige alders- og målgrupper. 
Linjerne tilbyder aktiviteter, der spænder bredt, og omfatter både boglige, kreative og 
fysiske aktiviteter. Desuden arbejdes der med tværgående projekter.

Tilbuddet lægger stor vægt på det sociale fællesskab mellem borgerne.

Afdelingen ligger i Viby tæt på Aarhus. Boligerne består af stue med mindre tekøkken, 
soveværelse og rummeligt badeværelse. En enkelt bolig er indrettet i en pavillon. Flere 
af boligerne har udgang til egen lille terrasse, og der er en stor fælles have. 

Høskoven er delt i mindre enheder med fælleskøkken og -stue. Der er desuden  
træningsrum og andre fælles faciliteter.

Dagtilbuddet henvender sig både til borgerne på stedet og til eksterne borgere.  
Det tilbyder en række aktiviteter med fokus på musik, IT, madlavning, kreativitet,  
håndværk, fysisk aktivitet og samvær mellem borgerne.

Afdelingen ligger centralt placeret i Hedensted. Boligerne består alle af stue med  
mindre tekøkken, soveværelse og badeværelse. Alle har udgang til egen lille terrasse.

Borgerne deles om fælleskøkken og –stue, der danner rammen for det sociale  
fællesskab.

Afdelingen ligger med udsigt til et stort grønt område, og har desuden egen have  
og terrasse, hvor der blandt andet er drivhus og højbede.



Kontakt os endelig, hvis du vil vide 

mere om en afdeling – eller hvis du vil 

drøfte muligheden for et tilbud til en 

borger med erhvervet hjerneskade 

og/eller fysisk funktionsnedsættelse



Specialområde Hjerneskade

Engtoften 5A 

DK-8260 Viby J.

   Tlf.: 7847 7400

Kontakt Specialområde Hjerneskade, Dag- og døgntilbud

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

Email: soh@ps.rm.dk

Web: www.soh.rm.dk


