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Regionshospitalet Hammel Neurocenter 

Uddannelsescentret 

Grundkursus i rehabiliteringsbegrebet  
og udvikling af rehabiliteringsplaner 

- et tværfagligt 2 dages kursus for frontmedarbejdere i 
RegionMidts kommuner 
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 Hjerneskadesamrådet i Region Midt 
�
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Som noget unikt er kurset udviklet i et samarbejde på tværs af  
institutionerne Fogedvænget i Hedensted, Aktivitets- og  
Udviklingscentret i Holstebro og Regionshospitalet Hammel  
Neurocenter. Et succesfuldt rehabiliteringsforløb fordrer nemlig  
et konstruktivt samarbejde på tværs af sektorer, og kendskab til et  
forløbs forskellige faser. 
 
Kurset er arrangeret af Hjerneskadesamrådet i RegionMidt og med 
Uddannelsescentret på Regionshospitalet Hammel Neurocenter som  
ansvarlig entreprenør på forløbet.  
 

 
Formålet 
Er at give dig en grundlæggende forståelse af, hvad rehabilitering går ud 
på, og hvordan man ud fra et veldefineret rehabiliteringsbegreb kan 
udarbejde rehabiliteringsplaner på grundlag af den enkelte medborgers 
ønsker, ressourcer og funktionsevne.  En rehabiliteringsplan tjener i dette 
perspektiv som et brugbart og nyttigt redskab i borgerens 
rehabiliteringsforløb.   
 

 

Kurset henvender sig til 
Udvalgte frontmedarbejdere i kommunerne i RegionMidt, der arbejder med 
senhjerneskadede medborgere – og som er involveret i arbejdet med at 
udarbejde rehabiliteringsplaner for kommunens hjerneskade medborgere. 
 
 
Indhold  
Rehabiliteringsbegrebet – Rehabiliteringstankegangen - Borgerinddragelse  

- Fra teori til praksis 
- Rehabilitering ud fra individuelle behov/klientcentrering 
- Teamwork/tværfagligt samarbejde 
- ICF som referenceramme 
- Livsførelsesmodel  
- Livstrivsels-trekant: Arbejde, hjem, fritid 
- Overgange/coach 
- Viden om støttemuligheder – borger + professionelle 

Case/borger – analyse 
 
 
 

TID OG STED: 
Aftales fortløbende med 
kommunerne i RegionMidt 
 
ANTAL DELTAGERE: 
Max. 20 
 
MERE INFO FÅS HOS: 
Kaj Skovbjerg på mail, 
kajskovb@rm.dk, eller  
tlf. 8762 3500 
 
TILMELDING 
Senest den  xxxx  2011. 
Tilmelding sker til din 
kommunale 
hjerneskadekoordinator, 
der efterfølgende sender 
kommunens samlede 
tilmeldte til 
Uddannelsescentret på 
Regionshospitalet Hammel 
Neurocenter (ved Kaj 
Skovbjerg). 
 
START & SLUT: 
Kursusdagene starter  
kl. 09:00 og slutter kl. 
15:30 
 

--------------------------------- 

neurocenter.dk/uddannelse 

--------------------------------- 
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Regionshospitalet Hammel Neurocenter 

Uddannelsescentret 

 
 
Lovgivningen som med- og modspiller 

- Organisation 
 - Kommunikation 
Den hensigtsmæssige rehabiliteringsplan 

- Gruppearbejde 
- Fremlæggelse 
 

Form 
Undervisningen er procesorienteret og veksler mellem oplæg, 
gruppearbejde, fremlæggelser og diskussion 
 
 
Undervisere 
Undervisningen forestås af en erfaren medarbejder fra fase 3 og en erfaren 
medarbejder fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter (fase 2).  
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