
Forslag til fælles vision på området for voksne med erhvervet hjerneskade 
i Nordjylland. 
 

Udarbejdet af den tværkommunale arbejdsgruppe vedr. voksne med erhvervet hjerneskade i Nordjylland 
på baggrund af et visionsseminar afholdt for repræsentanter i det faglige netværk vedr. hjerneskade og 
arbejdsgruppens medlemmer den 23. september 2011. 

Erhvervet hjerneskade er et fagligt fokusområde i Rammeaftalen 2012 på det specialiserede socialområde  

Der er en fælles forståelses- og referenceramme mellem alle aktører på området for erhvervet 
hjerneskade, som giver et fælles sprog på området 

 Den fælles forståelse anvendes i praksis til at sikre vidensdeling mellem de forskellige aktører på 
området – den fælles viden på området er grundlaget for en synergieffekt mellem den lokale indsats og 
den højt specialiserede indsats på regionalt plan. 
 

 Målgruppen defineres både ud fra behandlingsdiagnoser og ud fra borgernes behov for genoptræning, 
rehabilitering og støtte i den lokale kontekst 

Der findes målrettede tilbud til alle borgere – børn, unge og voksne – med erhvervet hjerneskade 

 Den individuelle rehabiliteringsindsats til voksne tilrettelægges ud fra en projektorienteret tilgang. Det 
betyder at der ikke findes standardløsninger, men individuelt tilpassede tilbud der er sat sammen af 
målrettede specialiserede tilbud. 
 

 Der er sammenhæng i indsatsen ved overgange fra barn/ung til voksen til ældre 
 

 Der er nok midlertidige boliger, der anvendes til aflastning kombineret med mulighed for 
opfølgningsforløb i forhold til den iværksatte indsats og generel status og evaluering af forløb. 
 

 Der findes tilbud om kriseintervention til pårørende 
 

 Samlet set er der ikke borgere under pensionsalderen med en erhvervet hjerneskade på ældrecentrene 

Vi har en højt specialiseret viden i Nordjylland på området, samlet set mellem kommuner og regionen. 

 Al viden om borgeren følger borgeren mellem sektorer og afdelinger, dette for at sikre at den 
tilstrækkelige viden om borgerens behov og ressourcer kan anvendes målrettet i en koordineret indsats 
 

 Der er et forum for fælles uddannelsestiltag og der samarbejdes på tværs af kommuner og region om at 
udbyde lokale tilbud om efteruddannelse og opkvalificering 

 

Vi har fælles værktøjer til registrering af målgrupper og indsatser og vi registrerer til fælles 
vidensgrundlag 

Vi kan dokumentere sammenhænge mellem indsats og effekt og er dermed i stand til at optimere 
ressourceanvendelsen.  


