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2,5 millioner til genoptræning af senhjerneskadede  
 
Silkeborg Kommune får 2,5 millioner til genoptræning af personer, som har fået en 
hjerneskade. Pengene skal bruges til at uddanne medarbejdere og sikre at borgere, som får 
en hjerneskade, kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet i det omfang, det er muligt.  
 
Genoptræningscentret og Jobkompagniet i Silkeborg Kommune får 2,5 millioner fra 2011 til 
2014 til at styrke genoptræning og rehabilitering af senhjerneskadede.  
 
Pengene skal bl.a. bruges til at opkvalificere Genoptræningscentrets og Jobkompagniets 
medarbejdere.  
- Et af formålene med projektet er, at de medarbejdere i Genoptræningscentret og i 
Jobkompagniet, som i dag arbejder med hjerneskadede borgere, kan få et kompetenceløft og 
dermed blive endnu bedre til at håndtere udfordringerne med hjerneskadede og deres 
pårørende, forklarer Gitte Willlumsen, som er formand for Ældre- og Sundhedsudvalget i 
Silkeborg Kommune.  
 
Gode overgange  
Pengene skal også være med til at skabe god sammenhæng og overlevering imellem de tilbud 
som de hjerneskadede får fx mellem døgngenoptræningen, eget hjem, Jobkompagniet og 
arbejdspladsen.  
 
Især overgangen fra Genoptræningscentret til hjemmet er vigtig, så den hjerneskadede kan 
fastholde og helst udvikle den opnåede funktionsevne.  
- Som det er nu, har vi nogle udfordringer i forhold til overgangen, når borgeren udskrives fra 
genoptræningscentret og skal hjem i eget hjem. Det kan resultere i, at den funktionsevne, den 
hjerneskadede har opnået i genoptræningen, forringes i stedet for at udvikles eller fastholdes, 
slår Gitte Willumsen fast.  
 
Derfor skal projektet bidrage til at udvikle af en særlig ”overleveringspakke” som tager 
udgangspunkt i de vilkår og behov, som personer, som har været ramt af hjerneskade har.  
 
Fastholdes i job 
Projektets tredje formål er at sikre, at borgere, som har fået en hjerneskade, kan bevare 
tilknytningen til arbejdsmarkedet, i det omfang det er muligt.  
 
Derfor vil Jobkompagniet udbygge indsatsen overfor personer med hjerneskade til også at 
omfatte mulighed for støtte til par, da en hjerneskade rammer hele familien, fx i form af sorg og 
krise og ændrede roller. Det kan betyde, at familien bliver truet. Derfor kan det være vanskeligt 
at arbejde med at få personer, som har haft en hjerneskade, tilbage i arbejde, så længe 
relationen til ægtefællen er truet.  
 
 



 

 

 

Jobkompagniet vil også arbejde på at skabe bedre mulighed for støtte til den hjerneskadede og 
arbejdspladsen op til et halvt år efter den hjerneskadede er vendt tilbage til arbejdet.  
 
Projektet løber fra 2011 til 2014.  
 
Yderligere information:  

 Gitte Willumsen, formand for Ældre- og Sundhedsudvalget: tlf.: 25 30 60 35,  
E-mail: gitte.willumsen@silkeborg.dk  

 Hanne Jensen, Sektionsleder, Træningssektionen: tlf. 21 70 30 17  
E-mail: hanne.jensen@silkeborg.dk  

Fakta  

 Silkeborg Kommune modtager årligt 150-175 genoptræningsplaner på borgere med 
følger efter apopleksi eller anden senhjerneskade.  

 Årligt er 20 – 25 borgere med erhvervet hjerneskade indskrevet i Jobkompagniets 
hjerneskadeteam. Heraf har ca. 20 % ikke en genoptræningsplan.  

 


