
Arbejdsliv og støtteforanstaltninger i 
forbindelse med hjerneskade eller 

hjernepåvirkning
Neuroteamet

Pjecen er udarbejdet til borger, der 
deltager i forløb ved Neuroteamet, 
Jobcenter Silkeborg



Arbejde har en central betydning i 
samfundet

Det er forskelligt, hvad arbejde betyder for den 
enkelte. Arbejde har bl.a. betydning ift. 

• Identitet

• Socialt netværk

• Forsørgelse

• Status

• Udvikling

Efter en ulykke eller sygdom, er det meget 
individuelt, hvornår det er det rette tidspunkt at 
komme i gang med arbejde igen.

MEN, man ved dog, at det er vigtigt, at man tidligt 
i sin genoptræningsproces tænker sine fremtidige 
arbejdsmuligheder ind.



Skadens eller påvirkningens betydning 
for tilbagevenden til arbejdet

• Hjerneskade eller -påvirkning kan have 
betydning for fx arbejdstid, stabilitet, effektivitet, 
kvalitet og sikkerhed på arbejdspladsen.

• Det kan have betydning for deltagelse i det 
sociale fællesskab på en arbejdsplads.

• Indsigt i egne ressourcer og barrierer har stor 
betydning for en holdbar løsning.



Fokuspunkter ift. en holdbar
løsning for tilbagevenden til arbejde

1. Afklaring af følgerne efter 
hjerneskade/hjernepåvirkning.

Herunder om der på arbejdspladsen fx er behov for:

– Nedsat arbejdstid og flere små pauser

– Ekstra tid ved nye opgaver 

– Forudsigelighed og en ting af gangen 

– Struktur og systematik

– Brug af kompenserende strategier  

– Viden og forståelse for nedsat fleksibilitet, kognitive 
funktioner og stressfølsomhed.

2. Vejledning og undervisning om følgerne efter 
hjerneskade eller hjernepåvirkning.

3. Energiforvaltning / balance mellem udfordring og 
overbelastning og mellem aktivitet og restitution.

4. Virksomhedspraktik eller delvis raskmelding, 
hvor der kan tages hensyn til udfordringer efter 
hjerneskade / hjernepåvirkning –
arbejdssituationen med krav og forventninger skal 
tilpasses til den enkeltes behov.



Formål med et udviklings- og 
afklaringsforløb i neuroteamet

• At borgeren får afklaret sin arbejdsevne

• At borgeren får øget erkendelse af kompetencer 
og begrænsninger

• At give borgeren værktøjer til at kompensere for 
eventuelle begrænsninger i arbejdsrelaterede 
situationer

• At borgeren bliver i stand til at anvende sine 
ressourcer

• At arbejdspladsen får viden om og indsigt i fx de 
(skjulte) kognitive vanskeligheder og personens 
særlige behov for støtte



Job og /eller praktik

Efter en sygemeldingsperiode og genoptræning 
står de fleste overfor 2 muligheder:

1. Tilbage i eget job 

eller

2. Søge nyt job og evt. beskæftigelsesområde



Tilbage i eget job

1. Møde med arbejdsgiver og fastholdelseskonsulent

2. Aftale om opstart: Arbejdstid og opgaver, evt. 
aftale om tidsplan for optrapning, relevante 
skånehensyn mm.

3. Løbende opfølgning med borger, arbejdsgiver og 
fastholdelseskonsulent. 

A. Følges planen fx

• i forhold til arbejdstid? 

• i forhold til opgaver?

• i forhold til skånehensyn?

B. Er der fx behov for hjælpemidler eller en 
mentor?



Tilbage i eget job

Hvis usikkerhed om fx arbejdstimer og opgaver, så 
er der mulighed for virksomhedspraktik på egen 
arbejdsplads, hvor du fortsat er fuldt sygemeldt og 
er på arbejdspladsen som ekstra. 

• I egne opgaver 2-4 uger: At afklare i hvilket 
omfang og til hvilke opgaver sygemeldte kan helt 
eller delvis raskmeldes til efterfølgende.

• I andre opgaver: At sygemeldte ved at udføre 
andre arbejdsopgaver end de normale, kan blive 
i stand til at genoptage hidtidige opgaver. 

• Derudover for at fastholde kontakten til 
arbejdspladsen.



Tilbage i eget job

Vedr. timetal:

• Som udgangspunkt etableres alle praktikker med 
et væsentligt nedsat timetal. 

• Ved omplacering til anden funktion kan praktik 
anvendes til optrapning i tid frem mod 
raskmelding, da der er tale om varetagelse af 
nye opgaver.

• Formålet er ikke, at sygemeldte skal optrappe 
timetal i en praktik. Det bør som udgangspunkt 
ske i en delvis raskmelding, så sygemeldte, 
arbejdsgiver og Jobcenter får et realistisk billede 
af i hvilket omfang, sygemeldte kan varetage sit 
arbejde. Dette sikrer, at sygemeldte reelt kan 
varetage sine opgaver, når sygemeldte opnår sit 
normale timetal.



Søge nyt job og beskæftigelsesområde

Vigtige forudsætninger:

• En god erkendelse af, hvilke skånebehov der er 
(nu eller mere permanent) og hvilken 
selvforståelse man har i forhold til arbejde, gør 
processen lettere og hurtigere og det gode match 
mere realistisk. 

• Kommunen har forskellige redskaber og 
ordninger til job- og praktiksøgning / afklaring

• Her kommer nogle eksempler



Søge nyt jobområde

Gennem samtaler med din virksomhedskonsulent 
kan du få inspiration og arbejde med de redskaber, 
vi har. Herunder fx arbejde med:

• Selvforståelse – hvad betyder det at have et 
arbejde for dig?

• Jobspor – hvilket jobområde kan være relevant 
for mig?

• Jobpyramiden – hvad er jeg tilfreds med? 

• 3 cirklers metode – hvordan passer mine ønsker 
med det jeg kan?

• Praktiksøgning - muligheder og regler



Selvforståelse

Arbejdslivsformer

Lønarbejderlivsform: Formålet med at gå på arbejde er 
at tjene penge til at opretholde livet og muliggøre 
fritidsaktiviteter. Det er ofte via fritidsaktiviteter (hobbies, 
foreningsarbejde, familien osv.) at man realiserer sig 
selv/finder mening med livet. Arbejdet kan såmænd godt 
være interessant og spændende, men det er ikke en 
afgørende parameter. Fokus er størst mulig løn for mindst 
muligt arbejde (klassisk udbud/efterspørgsels logik.)

Funktionærlivsform (den projektbårne livsform): 
Formålet med at gå på arbejde er personlig 
udvikling/selvrealisering/selvtilfredsstillelse. Det er altså 
på/via arbejdet man finder mening med livet. Fritidens 
væsentligste rolle er ofte at lade op/restituere til arbejdet, 
og evt. aktiviteter vil ofte have relevans for arbejdet, 
enten direkte fagligt, eller som personlig udvikling. 
Familien har ikke altid den store rolle at spille. Lønnen 
kan for så vidt være vigtig, men ofte som et mål for 
succesen med den personlige udvikling.

Den selvstændige livsform (døgnbrænderen):
Arbejde og fritid skilles ikke ad; det et 24/7/365. 
Virksomheden er hele formålet med tilværelsen. Familien 
er ofte deltagende i virksomheden, om ikke andet med at 
aflaste, så vedkommende kan koncentrere sig om 
virksomheden. Lønnen = profit og derfor et mål for 
succesen med projektet.



Jobspor

• Et computerprogram, hvor du får hjælp til at 
finde ud af, hvilke job du vil fokusere på og hvor 
man skal svare på spørgsmål om:

– Hvilken betydning forskellige arbejdsområder, 
arbejdsindhold m.v. har for dig for det 
arbejde, du gerne vil have.

– Når det er udfyldt vil Jobspor udarbejder en 
liste over de job, der bedst matcher den 
enkeltes svar.

• Endvidere giver programmet mulighed for at få 
inspiration og at undersøge, hvad de forskellige 
job indeholder og kræver.



Jobpyramiden



Metoden bruges til at finde ud af, om et jobønske er 
et godt og realistisk jobønske for den enkelte. 
Metoden er bygget op omkring 3 punkter:

1. Hvad ønsker jeg (Mit jobønske)

2. Hvad kræver jobbet (Uddannelse, 
kvalifikationer, fysik, psyke, social, personlig 
fremtræden, transportafstand m.v.) 

3. Hvad kan jeg og hvad kan jeg lære (I hvor høj 
grad kan jeg honorere det, der kræves enten pt. eller 
på sigt) 

Når der er sammenhæng mellem 1. det jobønske, vi 
har og 2. det jobbet kræver og 3. det vi er i stand til 
at honorere eller kan lære/optrænes til at kunne, vil 
jobønsket være et godt match for den enkelte. 
Illustreret gennem sammenfaldet i de 3 cirkler.

De 3 cirklers metode



De 3 cirklers metode

1. Ønske

3. I stand til
2.

Kræver



Afklaring af arbejdsevnen

Afklaringen har 2 spor:

Det helbredsmæssige: (fx sygehus / læge)

•Lægelige oplysninger fx neuropsykologisk 
undersøgelse, journaloplysninger og forskellige 
attester, som Jobcentret kan anmode om –
beskrivelse af allerede kendte skånebehov 
(funktionsnedsættelse - fysisk og mentalt)

Det arbejdsmarkedsrettede: (Jobcentret)

•Genoptagelse af eget arbejde eller 
virksomhedspraktik intern / ekstern 

•Konkret beskrivelse af evt. skånebehov 
(arbejdstid, arbejdsopgaver, evt. hjælpemidler, 
mentor,§56-aftale, personlig assistance m.v.)



Praktiketablering

• Når en relevant virksomhed, hvor der kan tages 
hensyn til dine helbredsmæssige udfordringer, er 
fundet, tager enten du eller 
virksomhedskonsulenten kontakt og får aftalt et 
personligt møde.

• Der laves herefter kontrakt (Vitas), hvor kendte 
skånebehov, timetal, opgaver og aftale for 
optrapning nedskrives.

• Virksomheden skal opfylde nogle krav for, at 
Jobcentret kan godkende den som egnet til 
praktikken.

• Der laves aftale for den løbende opfølgning og 
perioden for praktikken (normalt 13 uger), hvor 
afklaringen af arbejdsevnen skal foregå.



Jobkompenserende ordninger

• Mentorstøtte

• Personlig assistance

• Arbejdspladsindretning

• Hjælpemidler

• §56-aftale



Mentor

• Mentor kan bevilges, når der i en periode er 
behov for særlig støtte for at kunne deltage eller 
fastholdes i aktiviteter, et arbejde eller en 
virksomhedspraktik/uddannelse.

• Mentor er oftest en frikøbt medarbejder på 
virksomheden, men kan også komme fra et 
mentorkorps i Kommunen.

• Støtten skal ligge ud over, hvad arbejdsgiveren 
eller uddannelsesinstitutionen med rimelighed 
kan forventes at tilbyde en medarbejder, som fx 
hjælp til at skabe overblik på arbejdspladsen 
eller i forhold til sin arbejdssituation mv.

• Arbejdsgiveren eller uddannelsesinstitutionen får 
dækket lønomkostningerne for den medarbejder, 
der skal være mentor, ligesom der kan gives 
tilskud til uddannelse af en mentor.



Personlig assistance

• Jobcenteret kan yde personlig assistance til 
ledige, lønmodtagere og selvstændige 
erhvervsdrivende, der på grund af en varig og 
betydelig fysisk eller psykisk/kognitiv 
funktionsnedsættelse har behov for særlig 
personlig bistand for at kunne varetage deres 
job.

• Der kan kompenseres via 

1.praktisk bistand (fx hjælp med specifikke løft) 
eller 

2.personlig støtte ( fx hvor en personlig assistent 
hjælper med at skabe overblik i arbejdsdagen, 
struktur på arbejdsopgaverne, fastholde fokus i 
arbejdsfunktionen, hjælp til indlæring og træning 
af nye funktioner, bindeled til kolleger og hjælpe 
til at kunne deltage i virksomhedens sociale liv). 



Personlig assistance

• Personen med funktionsnedsættelse skal selv 
kunne udføre de indholdsmæssige 
arbejdsopgaver, og

• Erhvervet må ikke være uforeneligt med 
personens funktionsnedsættelse

Bevilling sker efter nøje kortlægning af det præcise 
støttebehov.

Jobcenteret kan yde tilskud til en personlig 
assistent i op til 20 timer pr. uge for personer, der 
er beskæftiget 37 timer pr. uge. 

Tilskuddet bevilges enten i en afgrænset periode 
eller på ubestemt tid. 

En person med flere handicap eller et mere 
betydeligt handicap kan efter en konkret vurdering 
få tilskud til flere timer og funktionen som 
personlig assistent kan eventuelt varetages af flere 
personer.



Arbejdspladsindretning – bevilling af 
hjælpemidler/arbejdsredskaber

• Ønsker en virksomhed at fastholde eller ansætte 
en medarbejder, som har brug for lidt ekstra 
hjælp til at klare arbejdet, kan en bedre 
arbejdspladsindretning være en stor hjælp.

• Jobcenter Silkeborg kan yde tilskud, helt eller 
delvist, til undervisningsmateriale, 
arbejdsredskaber og mindre tilretninger af 
arbejdspladsen, der kompenserer for 
medarbejderens begrænsning i arbejdsevnen.

• Begrænsningerne kan både være af fysisk, 
psykisk eller social karakter.



Arbejdspladsindretning – bevilling af 
hjælpemidler/arbejdsredskaber

• Tilskuddet kan være til undervisningsmateriale, 
værktøj, mindre arbejdsmaskiner til personlig 
brug, sænkning af gulve, installation af ramper 
eller kortvarige kurser i forbindelse med 
arbejdet. 

• Det er en betingelse for at få bevilget 
kompenserende hjælpemidler, arbejdsredskaber 
og arbejdspladsindretning, at udgiften ligger ud 
over, hvad arbejdsgiver eller 
uddannelsesinstitution sædvanlig forudsættes at 
afholde. 

• Arbejdsredskaberne/arbejdspladsindretningen 
skal være af afgørende betydning for, at 
personen med funktionsnedsættelse kan deltage 
i tilbuddet eller fastholdes i ordinær 
beskæftigelse, selvstændig virksomhed eller 
fastholde/opnå ansættelse uden løntilskud.



Kronisk sygdom - §56-aftale

• Normalt kan en virksomhed først søge refusion 
for sygedagpenge efter 30 dages sygdom.

• §56-aftalen kan hjælpe en medarbejder, der har 
en forhøjet risiko for fraværsdage på grund af 
langvarig/kronisk sygdom eller ved ambulant 
behandling eller indlæggelse. 

• Virksomheden kompenseres ved at modtage 
sygedagpengerefusion fra medarbejderens første 
fraværsdag ved den sygdom, som aftalen er 
indgået for. Virksomhedens udgifter ved drypvis 
sygdom mindskes, og medarbejderen vil bevare 
en tryggere og mere positiv tilknytning til 
arbejdspladsen ved langvarig eller kronisk 
sygdom.



Kronisk sygdom - §56-aftale

• Aftalen er knyttet til det enkelte arbejdsforhold 
og gælder i op til to år og omfatter kun fravær 
på grund af den sygdom, der er baggrund for, at 
aftalen er indgået. 

• Aftalen kan laves ved forudgående fravær på 14 
dage indenfor 12 mdr. for samme sygdom eller 
ved et forventet fravær på over 10 dage på 1 år.

• Aftalen forudsætter lægelig dokumentation for, 
at der er tale om en kronisk eller langvarig 
sygdom. Denne dokumentation fremskaffes og 
betales af Jobcentret. 

• Alle lønmodtagere har mulighed for at få en § 56 
aftale, hvad enten du får løn eller sygedagpenge 
under sygefravær. Og uanset om ansættelse er 
privat eller offentligt. 


