Svendborg Kommune
Kvalitetsstandard for
Ny-orienteringstilbud til voksne med
senhjerneskade
Indledning
Denne kvalitetsstandard informerer om det serviceniveau, Social- og Sundhedsudvalget har
fastlagt for borgere med senhjerneskade, der bevilliges neurofagligt ny-orienteringstilbud fra
Svendborg Kommune.
Social- og Sundhedsudvalget har som målsætning at bidrage til, at kommunens borgere får
mulighed for at udvikle og udnytte egne ressourcer til at realisere et godt og selvstændigt liv.
Det bedste resultat opnås, hvis indsatsen er sammenhængende og helhedsorienteret, og vi
tager udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og behov. Derfor har Svendborg
Kommune valgt at lave et tværfagligt og koordineret tilbud, som skal give et hurtigere og
bredere overblik over den enkelte borgers funktionsevne og dermed føre til progression i den
enkelte borgers forløb. Lovgrundlaget for kvalitetsstandarden afspejler tilbuddets
tværfaglighed.

Lovgrundlag
Sundhedslovens §140, Servicelovens §86 stk. 1, Serviceloven §104, Lov om
specialundervisning for voksne, Lov om sygedagpenge og Lov om aktiv
beskæftigelsesindsats

Målgruppe
Målgruppen for tilbuddet er borgere over 18 år med erhvervet hjerneskade, som er under
uddannelse eller har en tilknytning til arbejdsmarkedet. Borgere i målgruppen for tilbuddet:
•
•
•

Har behov for hjælp og støtte til at håndtere en ny livssituation.
Har et formodet udviklingspotentiale: fysisk, kognitivt, personligt eller socialt.
Kan indgå i og profitere af at være i en gruppe.

Borgere i tilbuddet vil som regel have modtaget et neurofagligt rehabiliteringstilbud, inden de
visiteres til ny-orienteringstilbuddet.
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Formål med tilbuddet
Formålet med tilbuddet er at støtte borgerens mestringsevne i forhold til de fysiske,
kognitive, følelsesmæssige- og sociale udfordringer den enkelte har i forhold til
fremtidsafklaring vedrørende arbejde, uddannelse, familieliv og fritidsliv.
Borgeren, pårørende og medarbejdere vil sammen have fokus på, hvordan borgeren i videst
muligt omfang kan udvikle sine færdigheder og opretholde sociale relationer.
Tilbuddet er anden fase i kommunens tilbud til borgere over 18 år med erhvervet
hjerneskade, som er under uddannelse eller har en tilknytning til arbejdsmarkedet.
Et typisk borgerforløb begynder med et rehabiliteringstilbud. Såfremt borgeren har behov for
yderligere træning og støtte for at vende tilbage til arbejdsmarked eller uddannelse, kan
borgeren tilbydes et ny-orienteringstilbud. Hvis borgeren efterfølgende har behov for et
tilbud, der kan understøtte fastholdelsen af funktionsniveau, kan borgeren tilbydes et
vedligeholdende dagtilbud.

Rehabiliteringstilbud

Nyorienteringstilbud

Vedligeholdende
tilbud

Indhold og omfang
Tilbuddet er et neurofagligt gruppetilbud i et tæt tværfagligt samarbejde mellem
socialafdelingen, jobcenteret, Center for Specialundervisning for Voksne og
sundhedsafdelingens medarbejdere.
Tilbuddet foregår 1-2 gange om ugen af tre timers varighed. Der kan være andre tilbud for
den enkelte borger i perioden, fx praktikperioder via jobcenteret.
Forløbet kan vare op til 12 måneder.
Forløbet tager udgangspunkt i borgernes ressourcer, og der aftales individuelle mål.
Eksempler på aktiviteter i tilbuddet kan være: Fysisk træning, kognitiv træning, individuelt
tilrettelagt undervisningsforløb fra VSU eller praktikperioder i forbindelse med tilbagevenden
til arbejdsmarkedet.

Visitation
Visitation foretages på baggrund af en tværfaglig vurdering. Visitation sker på baggrund af
en henvisning fra borgerens indledende rehabiliteringsforløb.
Hvis en borger henvises til tilbuddet uden først at have været i et rehabiliteringsforløb, så
afdækker medarbejdere i tilbuddet borgerens behov for et forløb.
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Fysisk placering af tilbuddet
Tilbuddet foregår på Hjernecenter for voksne på Storkehavevej 4 i Gudme.

Hvad koster tilbuddet
Det er gratis at deltage i tilbuddet. Der skal betales for forplejning og eventuelt transport alt
efter henvisningsgrundlaget.

Kvalitetsmål
Tilbuddet skal understøtte borgerens tilbagevenden til uddannelse eller arbejdsmarkedet i
størst mulig grad. Desuden skal tilbuddet understøtte borgerens mestring i forhold til fritidsog privatliv.
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