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GENSTART i 
RANdERS kommuNE

Vores fælles mål er at få dig tilbage til et godt liv igen, og vi vil 
tage godt imod dig og din familie.
I denne brochure kan du se, hvordan alle kommuner i din region 
arbejder tæt sammen på at give dig et godt og sammenhængen-
de rehabiliteringsforløb. På side 4 kan du se, hvordan hele forløbet 
hænger sammen. Bagerst i brochuren kan du se, hvad vi specifikt 
kan tilbyde dig i Randers Kommune, eller du kan gå ind på neden-
stående hjemmeside. Her finder du også telefonnumre og mail-
adresser på hjerneskadekoordinationen m.fl. i din kommune.

Vi glæder os til samarbejdet med dig og din familie…

vElkommEN Til dEN kooRdiNEREdE REhAbiliTE-
RiNG i RANdERS kommuNE.  
vi STåR klAR – oG vil TAGE håNd om diN vidERE 
GENopTRæNiNG oG REhAbiliTERiNG – EfTER diN 
udSkRivNiNG.

www.genoptraening.randers.dk



En erhvervet hjerneskade er en skade i 
hjernen, der opstår på grund af sygdom eller 
ulykke. 
Ud over fysiske, mentale og følelsesmæssige 
ændringer kan dit sociale og arbejdsmæssige 
liv også blive ramt. Følgerne af en hjerneska-
de griber derfor ind i hele livet. 
I starten er det hospitalet, der skal tage sig af 
din hjerneskade og dens følger. Herefter skal 
din kommune koordinere et forløb, der hjæl-
per dig med at få de tabte færdigheder og et 

godt liv tilbage. Det kræver et nært samspil 
mellem hospitalet, din egen læge og din kom-
mune. Og det kræver al den støtte, du kan få 
fra dine pårørende.
Denne brochure beskriver, hvilke opgaver 
hospitalet og kommunen varetager for at 
genstarte dit liv efter hjerneskaden. Den 
viser også, hvor dine pårørende kan få hjælp. 
Selv om livet aldrig bliver det samme efter en 
erhvervet hjerneskade, så får langt de fleste 
et godt liv igen. 

følGERNE Af EN hjERNESkAdE GRibER iNd i hElE  
livET. dENNE bRochuRE foRTællER, hvoRdAN, du fåR 
hjælp Til AT GENSTARTE livET EfTER EN ERhvERvET 
hjERNESkAdE.



SådAN 
kAN foRløbET
SE ud...

Hospitalet yder akut  
behandling og pleje

Dine pårørende og din kommune 
informeres om skadens omfang og 

dit behandlingsforløb

Din fysiske og mentale  
genoptræning startes  

på hospitalet

Hospitalet informerer kommunen 
om dit behov for genoptræning

Du udskrives og skal have hjælp fra 
din kommune og pårørende 

Du og kommunen evaluerer 
de første kortvarige indsatser, 

og hvordan du får koblet andre 
elementer på dit liv

Du tilbydes hjælp til at komme 
tilbage på arbejde, blive  

omskolet eller få en uddannelse

Du tilbydes hjælp 
til at få fritidsliv, 

familieliv og  
sociale relationer  

til at fungere

Det handler om, på alle måder, at hjælpe 
dig tilbage til et godt og selvstændigt liv 

Bostøtte / hjemmevejledning

Din kommune informerer om, hvor du 
og dine pårørende kan få støtte og 

hjælp gennem netværk og foreninger



Ulykke eller sygdom  
– skaden sker 

Din kommune koordinerer 
et forløb, der skal hjælpe dig 
tilbage til hverdagen  

Den nødvendige 
genoptræning og 
rehabilitering igang-
sættes i samråd 
med dig 

Fysioterapi og  
fysioterapeutisk 
træning

Ergoterapi og kognitiv 
genoptræning

Hjælpemidler og  
boligændringer 

Pleje og omsorg

Specialundervisning

• Talepædagog 
• Speciallærer 
• Synskonsulent  
• Hørekonsulent 

Bostøtte / hjemmevejledning



hoSpiTAlSopholdET
hoSpiTAlET udREdER, bEhANdlER oG STARTER  
NEuRoREhAbiliTERiNGEN Af diG. NåR du ER  
iNdlAGT SkAl hoSpiTAlET SøRGE foR dETTE:

Mens du er indlagt, har hospitalet ansvaret 
for at udrede, behandle, pleje, genoptræne 
og rehabilitere dig. Det kan ske på forskellige 
afdelinger på regionens hospitaler, og der er 
mange sundhedspersoner involveret. Hospi-
talerne er inddelt i tre specialiseringsniveau-
er. Afhængig af omfanget og karakteren af 
din hjerneskade kan du blive overflyttet til et 
andet hospital.
Du tildeles en kontaktperson på hospitalet. 
Hospitalet giver din kommune besked om, at 
du er indlagt med en hjerneskade og for-

tæller, når du er på vej til at blive udskrevet. 
Når du udskrives, skal hospitalet gøre rede 
for dine aktuelle behov for hjælp. Herefter 
har kommunen ansvaret for at koordinere et 
rehabiliteringsforløb for dig. 
Før du udskrives, vil hospitalet som regel 
bestille tid til en konsultation hos din egen 
læge cirka fire uger efter din udskrivelse. Din 
praktiserende læge skal herefter løbende 
vurdere din tilstand og dit behov for hjælp og 
behandling.

Akut behandling og pleje

Diagnosticering og udredning

Beskrivelse og opstart af neurorehabiliteringen

Samtaler med pårørende

Udskrivelsessamtale med dig, dine pårørende 
og kommunen

Videregivelse af patientinformation 
til kommunen



Regionens hospitaler er inddelt i tre specialiseringsniveauer på 
hjerneskadeområdet. Du kan blive overflyttet til et andet hospital, alt 
efter dit behov for behandling.

Hovedfunktionsniveau 
En neurologisk, medicinsk, neurokirurgisk eller infektionsmedicinsk 
afdeling på et af regionens hospitaler. 

Regionsfunktionsniveau 

Neurorehabiliteringsafsnit på Regionshospitalet Skive, Neurologisk 
afdeling på Regionshospitalet Holstebro og Regionshospitalet Lemvig 
samt Regionshospitalet Hammel Neurocenter. 

Højt specialiseret funktionsniveau

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

fAkTA om
hoSpiTAlERNE
i REGioNEN



NåR du udSkRivES,  
TAGER diN kommuNE ovER
du SkAl TilbAGE Til EN Ny hvERdAG. diN kommuNE 
TAGER håNd om AT hjælpE diG GodT vidERE mEd ET 
SElvSTæNdiGT oG mENiNGSfyldT liv.

Når du udskrives fra hospitalet, får din kom-
mune ansvaret for at koordinere et forløb, der 
skal hjælpe dig tilbage til et godt og me-
ningsfyldt liv. Du har krav på et individuelt og 
sammenhængende forløb med tilbud, der er 
tilpasset følgerne af din hjerneskade. 

Hjælpen er individuel og kan omfatte reha-
bilitering, pleje, undervisning, hjemmehjælp, 
psykologhjælp, bostøtte, familiestøtte, botil-
bud, aktivitetstilbud, arbejdsprøvning,  

uddannelse, omskoling og støtte til et  
socialt liv. 

Fordi følgerne efter en hjerneskade rammer 
vidt forskelligt fra person til person – fysisk, 
psykisk, mentalt, følelsesmæssigt, socialt og 
arbejdsmæssigt – er der også vidt forskellige 
behov for hjælp på kort og langt sigt. Læs 
mere om hjælpen på de næste sider.



dETTE SkAl diN kommuNE SøRGE foR, NåR du ER ud-
SkREvET fRA hoSpiTAlET 

Hurtig etablering af rehabiliterende 
tilbud til dig

Koordinering af dit forløb 

Rådgivning og vejledning til  
pårørende 

Evaluering af igangværende indsatser

Rehabilitering handler om 
at genvinde og bibeholde de 

bedst mulige fysiske, psykiske, 
mentale, sociale og arbejds-

mæssige evner, så du kan føre 
et selvstændigt og menings-
fuldt liv. Rehabiliteringen ba-
seres på hele din livssituation 
og består af en koordineret og 

sammenhængende indsats. 

hvAd ER 
REhAbiliTERiNG? 



hjælp på koRT SiGT

liGE EfTER EN hjERNESkAdE SæTTES dER iNd foR 
AT pRøvE AT GENviNdE dE TAbTE fySiSkE, pSykiSkE, 
mENTAlE oG koGNiTivE fæRdiGhEdER. 

I den første tid efter en hjerneskade er der 

gode muligheder for, at du kan genvinde 

nogle af de mistede færdigheder. Hjernen er 

”plastisk” og har en evne til at omforme sig 

livet igennem. Denne evne gør det muligt for 

dig at lære nyt. Det gælder om at tilrettelæg-

ge et forløb, som er tilpasset denne evne og 

dine behov.

Især fysioterapeutisk træning, ergoterapeu-

tisk træning og talepædagogisk undervisning 

indgår i starten af et rehabliteringsforløb. 

Du vil få tilbudt en neurofaglig udredning 

og samtale, som hjælpen tilrettelægges ud 

fra. Desuden kan du søge din kommune om 

bostøtte, familiestøtte og socialfaglig rådgiv-

ning om privatøkonomi og forsørgergrundlag.



fySioTERApi

TAlETRæNiNG

boSTøTTE

ERGoTERApi oG koGNiTiv  
GENopTRæNiNG

NEuRofAGliG udREdNiNG

fAmiliESTøTTE

Fysioterapeutisk hjælp til at genvinde 

tabte bevægelser og fysisk styrke  

Hjælp til at genvinde tale og evnen til at 

kommunikere med andre mennesker

Pædagogisk, praktisk og social støtte til 

hverdagens gøremål og livet i egen bolig

Ergoterapeutisk hjælp til at genvinde  

kognitive og finmotoriske færdigheder 

Samlet udredning af hjerneskadens  

følger og en konkret anbefaling af dit  

behov for hjælp for at vende tilbage til  

arbejdsmarkedet

Hjælp til at holde sammen på familien  

gennem supervision, støtte og botilbud 



Når du kommer længere hen i din rehabili-

tering, skal din kommune hjælpe dig med at 

koble andre elementer på dit liv. Kommunen 

skal hjælpe dig med at få en aktiv, selvstæn-

dig og meningsfuld tilværelse. Hen ad vejen 

tilbydes du derfor støtte i forhold til uddan-

nelse, arbejde, bolig, fritid, familieliv og socia-

le relationer. 

Nogle vender tilbage til deres sædvanlige 

arbejde – måske på nedsat tid. Andre bliver 

ansat i et andet fag eller på særlige vilkår. 

Hvis det ikke er aktuelt eller muligt for dig at 

komme videre med arbejde eller uddannelse, 

så er det vigtigt at finde frem til aktiviteter, 

som på anden måde kan give dig en god og 

meningsfyldt hverdag. 

hjælp på lANG SiGT

på læNGERE SiGT kAN du hAvE bRuG foR STøTTE Til 
AT få EN hvERdAG mEd job, fRiTid, uddANNElSE,  
fAmiliE oG SociAlE RElATioNER Til AT fuNGERE.



jobmuliGhEdER

AkTiviTETS- oG SAmvæRSTilbud

omSkoliNG/uddANNElSE

boTilbud

Du får hjælp til at finde nye jobmuligheder. 

For eksempel hvis du har problemer med at 

vende tilbage til dit sædvanlige arbejde. 

Kommunen hjælper dig med at finde  

aktiviteter, der kan give dig en  

meningsfyldt og aktiv fritid.

Hvis du får behov for at blive omskolet eller 

behov for hjælp til at gennemføre en uddan-

nelse, så hjælper din kommune dig.

Hvis du på længere sigt ikke kan bo i eget 

hjem, så hjælper kommunen dig med at 

finde et andet sted at bo.

Det er vigtigt for et godt liv, at du kan bestem-
me over din egen tilværelse. Derfor handler 
rehabilitering efter en hjerneskade om at træ-
ne alle de færdigheder, der gør dig selvhjulpen, 
så du kan bevare en selvstændig hverdag. Det 
handler om at give dig hjælp til selvhjælp.

hjælp Til SElvhjælp...



STøTTE Til diG, dER ER  
påRøRENdE
dET kRævER mANGE mENNESkEliGE RESSouRcER AT 
væRE TæT på éN, dER SkAl hAvE STøTTE oG hjælp 
EfTER EN hjERNESkAdE.

Alle i familien bliver ramt, når en nærtstående 

får en hjerneskade. Som pårørende bliver du 

udsat for både følelsesmæssige og praktiske 

belastninger. Tilværelsen er vendt på hove-

det, og du kan have behov for hjælp – både 

i den første tid og i tiden, der følger. Du kan 

hente støtte og sparring gennem særlige 

netværk, foreninger og psykologsamtaler. 

Se mere under din kommunes tilbud i denne 

brochure.

Netværk giver dig mulighed for at tale med 
andre i en tilsvarende situation

Du kan have glæde af at tale med andre i 
samme situation

Ved at tale med nogle, der forstår dig, kan 
du få luft for mange af de frustrationer og 
bekymringer, du har

Som pårørende til en hjerneskadet får du en 
ny vigtig rolle 

Som påRøRENdE kAN 
du blivE SåRbAR oG få 
bEhov foR hjælp





RANdERS kommuNE 
TilbydER:
RANDERS KOMMUNE

Er du borger med erhvervet hjerneskade og 

netop udskrevet fra hospitalet, med en gen-

optræningsplan og behov for en tværfaglig 

indsats, planlægger vi i Randers kommune 

genoptræning og rehabilitering ud fra fælles 

målsætninger. Træningen foregår i  sund-

hedscentrene, områdecentrene  eller i dit 

eget hjem. 

RANDERS SUNDHEDSCENTER  OG OMRÅ-

DECENTERE I SYD; NORD OG VEST

Er du borger med erhvervet hjerneskade, kan 

vi tilbyde dig genoptræning og vedligeholdel-

sestræning. Træningen udføres af ergo- og 

fysioterapeuter i dit eget hjem eller på et af 

centerne.

DØGNGENOPTRÆNING

Har du behov for trænende indsats, for at øge 

funktionsniveauet efter indlæggelse eller 

direkte fra eget hjem, kan du visiteres til et 

tidsafgrænset, døgnbaseret træningsophold 

med fokus på træning, ernæring og pleje.

BOSTØTTE / SPECIALVEJLEDNING

Er der behov for et socialpædagogisk forløb 

med muligheder for at du kan udvikle / vedli-

geholde færdigheder og sociale kompetencer 

kan vi tilbyde socialpædagogisk bistand efter 

serviceloven. Dette foregår med udgangs-

punkt i dit eget hjem.

SPEICALUNDERVINSING OG LOGOPÆD

Er der behov for et undervisning forløb med 

fokus på tale eller kognitive udfald, tilbydes 

det på Hjernecenter Randers og Sprog og Ta-

lehuset. 

ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET

Jobcentret har i deres arbejde med sygemeld-

te borgere mulighed for at henvise/visitere 

til Aktiv sygemeldt og anden form for støtte, 

udredning og undersøgelse hos psykologer, 

neuropsykologer og psykiatere.



Borgere under 65 år:                                                                                     
Anne-Britt Møller Nielsen Roesen
amnr@randers.dk                                                       
Tlf: 8915 2967

Borgere over 65 år:                                                                                     
Bodil Agdrup    
ba@randers.dk                                                     
Tlf: 89 15 27 72

hjERNESkAdEkooRdiNATioN

RANdERS kommuNES 
koNTAkToplySNiNGER

Visitation sundhed og omsorg
Telefonisk kontakt på afdelingens 
hovednummer 
Tlf. 8915 2550

Man - tor: 8.00 - 15.00
Fre: 8.00 - 13.00

E-mail:  visitation@randers.dk
(Ingen personfølsomme oplysninger)
Sikker-post: (personfølsomme 
oplysninger, ex. cpr.nr)
Sikker_sundhedogaeldre@randers.dk

Post sendes til følgende adresse:
Visitationsenheden
Toldbodgade 3 plan 6
8900 Randers C

Visitationen social afdelingen
Laksetorvet 
8900 Randers 
Tlf: 89 15 1515

myNdiGhEdSAfdEliNGEN

Hjernecenter Randers
Bakkevej 1
8920 Randers NV
Tlf. 89157575 

Sprog og Talehuset
Bakkevej 1
8920 Randers NV
Telefontid: 9.00-11.00 mandag, tirsdag, 
torsdag og fredag. Onsdag lukket.
Alternativt kan du skrive til logopæd 
giria.maan@randers.dk

Lene Bredahls Gade bo og 
-aktivitetstilbud
Lene Bredahls Gade 9
8900 Randers C
Telefon: 8915 6700
Leder: Bente Østrup Brøgger 
Mobil: 2383 2117
Mail: bob@randers.dk

SpEciAl uNdERviSNiNG

Regimentvej 10D
8930 Randers NØ
Tlf. 8915 7800

Åbningstider
Mandag-torsdag: 09.00-14.30, samt 
mandag 15.00 - 17.00
Fredag: 09.00 til 13.00

jobcENTER RANdERS



Kontakt forløbskoordinator

Borgere under 65 år:                                                                                     
Anne-Britt Møller Nielsen Roesen
amnr@randers.dk                                                       
Tlf: 8915 2967

Borgere over 65 år:                                                                                     
Bodil Agdrup    
ba@randers.dk                                                     
Tlf: 89 15 27 72

Hjerneskadeforeningen Randers
Dytmærsken 8, 1. Th
8900 Randers C
Tlf: 21745150

www.hjerneskadeforeningen.dk 

Kontaktperson: Ole Støvring
Email: olestoevring@live.dk

påRøRENdE NETvæRk hjERNESkAdEfoRENiNGE

Tilbud, NETvæRk  
oG AkTiviTETER:

Psykolog via egen læge

kRiSESAmTAlER

www.hjerneskadeforeningen.dk
www.hjernesagen.dk

RElEvANTE hjEmmESidER...

Hjernesagen i 
Randers Sundhedscenter
Man kan møde og få vejledning af fri-
villige fra Hjernesagen i Randers Sund-
hedscenter den sidste onsdag i hver 
måned fra kl. 10-11.30.

Kontaktperson Hjernesagen:
Lene Jensen: p.jensen@beskedboks.dk

hjERNESAGEN

www.cancer.dk/hjernetumorforeningen
www.Randers.dk



diNE NoTER:



du ER ikkE AlENE!

INSPIRATIONS
VIDEO

NETVÆRK

LINKS

INFOKONTAKT

Hvert år kommer ca. 18.000 mennesker

i Danmark ud for en hjerneskade.  

Uanset om man selv er udsat eller er 

pårørende er det en omvæltning som 

kræver store menneskelige ressourcer. 

Heldigvis kommer mange godt igennem, 

og har en god historie at fortælle som 

kan inspirere og motivere andre. 

Se bla. filmen om Rasmus på:

www.GENopTRAENiNG.RANdERS.dk  
- hER fiNdER du oGSå:

Randers kommune

Laksetorvet 

8900 Randers C 

Tlf.: 89 15 15 15

Mail: randers.kommune@randers.dk


