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1 Institutionens navn

Bo- og
rehabiliteringscenter
Lunden

Vejlefjord Rehabilitering
(VR)

Hjerneskaderehabilitering i Odense
Rehabiliteringen,
Kommune (Bjerggårdshaven dag- og
Tagdækkervej Hammel
døgn rehabilitering, Hjerneskadecentret
og Hjerneskaderådgivningen)

Neurocenter Østerskoven

Center for Senhjerneskade i Hjernecenter Syd, Aabenraa
Kolding (CFS)
Kommune

2 Organisatorisk forankring

Varde Kommune, Social
og Handicap

Vejlefjordfonden

De tre afdelinger under
Specialområde Hjerneskade,
Hjerneskaderehabilitering er forankret Region Midtjylland
under Ældre- og Handicapforvaltningen i
Odense Kommune under betegnelsen
"Forløb erhvervet hjerneskade".

Specialsektoren Region
Nordjylland

Social og seniorforvaltningen Hjernecenter Syd leverer delydelser på
Kolding i Bo- og støttetilbud det specialiserede niveau i et
samarbejde med Visitation og
Rehabilitering, Special
Rehabiliteringscenter og Træning og
Forebyggelse i Aabenraa Kommune.

3 Personalegrupper
Neuropsykologer
Ergoterapeuter
Fysioterapeuter
Sygeplejersker
Pædagoger
Audiologopæder
SOSU-assistenter
Socialrådgivere
4 Arbejder den sundhedsfaglige
personalegruppe udelukkende
med patienter med neurologiske
lidelser?

Antal (timer i alt)
1 (15)
4 (129,5)
3 (96)
1 (16)
5 (150)
1 (15)
12 (335)
0
Ja

Antal (timer i alt)
14 (506)
9 (304)
13 (448)
12 (427)
16 (510)
2 (74)
8 (267)
1 (34)
Ja

Antal (timer i alt)
5 (139)
15 (495)
10 (359)
1 (37)
5 (171)
1 (10)
4 (117)
3 (79)
Ja

Antal (timer i alt)
1 (16)
4 (132)
2 (65)
0
2 (62)
2 (9)
8 (254)
0
Ja

Antal (timer i alt)
1 (4 ) *
12 (432)
9 (333)
2 (74)
12 (444)
1 (15)
10 (370)
0
Ja

Antal (timer i alt)
1
6
3
4
21
0
18
0
Ja

Antal (timer i alt)
1 (7,5)
2 (70)
1 (32)
1 (37)
19,5 (724)
3 (111)
14,5 (536)
0
Ja

5 Har 75 % af den socialfaglige
personalegruppe min. to års
erfaring med
hjerneskaderehabilitering i fase
III?

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

6 Modtager den socialfaglige
personalegruppe fast og hyppig
supervision og varetages af
specialistgodkendt
neuropsykolog?

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja (Supervision på skift mellem
almindelig psykolog og neuropsykolog)

Nej (hyppig supervision af
psykolog med mange års
erfaring indenfor
hjerneskadeområdet.

Nej (supervision foregår ad
hoc v/ specialistgodkendt
neuropsykolog samt
rehabiliteringspsykolog

7 Hvordan sikres medarbejdernes Medlem af: ViTSi, LiN,
adgang til vidensmiljøer på spec. ISAAC
niveau?

Deltager i Konferencer og
netværk under VISO;
samarbejder med de
øvrige hjerneskadecentre,
universiteter,
innovationsvirksomheder
indenfor teknologi mm.

Ved formelt og uformelt samarbejde på
tværs af Hjerneskaderehabilitering i
Odense Kommune; Gennem
fagrelevante kurser i relation til det
neurologiske område som bl.a. kan føre
til specialistgodkendelse af faggrupper;
Gennem faglige selskaber for
neurorehabilitering såvel nationalt som
internationalt; Gennem samarbejde
med uddannelsesinstitutioner fx
Syddansk universitet for uddannelse af
neuropsykologer; Relevante
konferencer

Deltager + oplægsholdere på
konferencer, temadage mm.
Arbejder med forskning og
praksisudvikling i samarbejde
med DEFACTUM

Samarbejde med: Institut for
Kommunikation og Handicap,
Region Midt, Nationale ASK
miljøer, Aalborg Universitet.
Deltagelse i faglige netværk
med bl.a. Hammel,
Neuroenhed Nord, Aalborg
Universitet, UCN mv. BEVICA
netværket.

8 Deltager medarbejderne i
udviklingsarbejde? Herunder
eksempler herpå.

Ja

Ja

Ja

Ja

1) Udvikling af kompetencegivende
kurser på senhjerneskadeområdet fx ”Få
øje på hjernen”, som strækker sig over
30 kursusdage på et år, med deltagelse
af interne og eksterne undervisere,
”Grundkursus for neuropædagogik” af
en uges varighed (www.
Hjerneskaderådgivningen.dk).

1) Gennemført projekt der
involverede virtual reality.
Studier påviser en positiv effekt
både på det fysiske og kognitive
funktionsniveau, samtidig med
at de færdigheder, der læres i
virtual reality, kan overføres til
den virkelige verden.

Medarbejdere indgår i
Fx pårørendeprojekt,
udviklingsarbejde omkring:
frivillighedsprojekt
musikterapi, monitorering,
psykologisk rehabilitering og
kommunikation (ASK)

Ja

Sammenhængende forløb 1) Vejlefjord
med borgere med afasi
Rehabiliterings Forsknings, udviklings-, og
kvalitetsdatabase er
godkendt af
datatilsynet med
journalnummer J.nr. 201741-5195
2) Involveret i
udviklingsarbejde indenfor
bl.a. test og undersøgelse
af borgere med
hjerneskade fx "Vurdering
af (mental) træthed og
håndtering af mental
træthed efter
hjerneskade",
"Værdibaseret
neurorehabilitering"

9 Samarbejdsaftaler vedr. 1)
VISO
adgang til lægelig behandling og
konsulentbistand samt 2) aftale
med institutioner, der bedriver
udvikling og forskning

Hjernecenter SYD & Tale-Høre-Syn har
eget kursuscenter med tilknyttede
spec. konsulenter,
hjerneskadekoordinator og
neuropsykolog. Disse fagpersoner har
mange års erfaring indenfor området.
De leverer oplæg og undervisning både
internt og eksternt til andre
kommuner, i relation til
neuropædagogik og supervision,
narrativt og neuropsykologisk.
Der er etableret fastlagte kursusforløb
for alle ansatte. Samt individuelt
skræddersyet kursusforløb afhængig af
opgave.

Ja

Ja
Der deltages i digitale
velfærdsteknologiske forløb omkring
skærmbesøg, strukturapps samt
virtualreality og kognitiv
hjernetræning.

2) I samarbejde med OPI, projektarbejde 2) Projekt: "Rehabiliterende
vedr. play alive med det formål at
rammer"
udvikle et fysisk og kognitivt
læringsmiljø.
3) Specialiseret kognitiv gentræning
3) Projekt: "Brug af IPads i
med udgangspunkt i individuelle planer i rehabiliteringen af borgere med
vekselvirkning mellem udredning,
erhvervet hjerneskade"
samtale og praksis

1) Aftale med 3 læger,
1) Aftale med Svendborg
hvoraf den én med
Neurorehabilitering, OUH
funktion som
virksomhedsansvarlig læge

2) Aftale med University
College Syddanmark og
Syddansk Universitet ,
hvorfra der modtages
studerende i praktikforløb.

Sikring af adgang til
vidensmiljøer. Alt personale
bliver uddannet i
neuropædagogik både
grundkursus og
videregående.

2) Arbejder på konkret samarbejdsaftale
med Phd. stud. Mellem afd.N, OUH og
SDU. Omhandlende udvikling af
relevante neuropsykologiske tests

* Dertil benyttes 1 rehabiliteringspsykolog 37 timer/uge. Personalegruppen "Rehabiliteringspsykolog" indgik ikke i spørgeskemaet

1) Logopæd bistand fra Hammel 1) Fastansat speciallæge i
Neurocenter
neurologi

2) Forskningssamarbejde
med 3 parter fra hhv. Aalborg
Universitet, Aarhus
Universitet og Aalborg U
Robotics

1) Ingen samarbejdsaftaler,
men samarbejder med egen
læge og med de respektive
afdelinger, som borgerne er
tilknyttet.
2) Ingen samarbejdsaftaler,
men samarbejder med
institutioner omkring
kommunikation etc.

2) Formaliseret samarbejde med SOSUog pædagoguddannelser omkring
undervisning. Vi deltager fortløbende i
forskningens hus – Sygehus
Sønderjylland, omkring temadage mhp.
at fremme af viden på området.

