
Svendborg Kommune

Nyorienterings-tilbud til 

seniorer med senhjerneskade

Tillæg til serviceinformation





Indledning 
Denne kvalitetsstandard informerer om det service-
niveau, Social- og Sundhedsudvalget har fastlagt for 
borgere med senhjerneskade, der bevilliges neuro-
fagligt ny-orienteringstilbud fra Svendborg Kommune.

Lovgrundlag
Sundhedslovens §140
Servicelovens §86 stk. 1
Lov om specialundervisning for voksne

Målgruppe
Målgruppen for tilbuddet er seniorer, der ikke længe-
re er tilknyttet arbejdsmarkedet og har en erhvervet 
senhjerneskade.
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/profitere af at være i en gruppe.

Borgere i tilbuddet vil som regel have modtaget et 
neurofagligt rehabiliteringstilbud, inden de visiteres 
til ny-orienteringstilbuddet.



Formål med tilbuddet
Formålet med tilbuddet er at støtte borgeren i den 
nye livssituation efter hjerneskaden og hjælpe 
borgeren til et så aktivt liv som muligt.

Borgeren, pårørende og medarbejdere vil sammen 
have fokus på, hvordan borgeren i videst muligt 
omfang kan bevare sine færdigheder og opretholde 
sociale relationer.

Tilbuddet er anden fase i kommunens tilbud til 
seniorer, der ikke længere er tilknyttet arbejds-
markedet og har en erhvervet senhjerneskade.

Et typisk hjernecenter borgerforløb begynder med et 
intensivt rehabiliteringstilbud. Såfremt borgeren har 
behov for yderligere træning og støtte, kan borgeren 
tilbydes et ny-orienteringstilbud. Såfremt borgeren 
efterfølgende har behov for et tilbud, der kan under-
støtte fastholdelsen af funktionsniveau, kan borgeren 
tilbydes et vedligeholdende tilbud.

Rehabiliterings- 
tilbud

Ny-orienterings- 
tilbud

Vedligeholdende 
tilbud



Indhold og omfang
Tilbuddet er et neurofagligt gruppetilbud i et tæt 
tværfagligt samarbejde mellem ældreområdet,  
socialafdelingen, Center for Specialundervisning for 
Voksne og sundhedsafdelingens medarbejdere.

Tilbuddet foregår en gang om ugen af tre timers  
varighed.

Forløbet varer typisk i 20 uger.

Forløbet tager udgangspunkt i borgernes ressourcer, 
og der aftales individuelle mål.

Eksempler på aktiviteter i tilbuddet kan være:  
Fysisk træning, kognitiv træning, hverdagsliv,  
fritidsliv.

På baggrund af en individuel vurdering kan borgeren 
visiteres til yderligere forløb.



Visitation
Visitation foretages på baggrund af en tværfaglig  
vurdering. Visitation sker på baggrund af en henvis-
ning fra borgerens indledende rehabiliteringsforløb.

Hvis en borger henvises uden først at have været i et 
rehabiliteringsforløb, afdækkes borgerens behov for 
et forløb i ny-orienteringstilbuddet.

Fysisk Placering af tilbuddet
Tilbuddet foregår på Hjernecenter for seniorer, der  
fysisk holder til i aktivitetscentret på Thurøhus,  
Tåsinge eller Stenstrup plejecenter.

De øvrige dage, hvor borgeren ikke er i ny-oriente-
ringstilbud for seniorer, vil borgeren kunne visiteres 
til at deltage i aktivitetscentret på Thurøhus, Tåsinge 
eller Stenstrup plejecenter. 

Adresser:
• Aktivitetscenter Thurøhus, Bergmansvej 17,  

5700 Svendborg. Telefon: 62 23 42 40

• Aktivitetscenter Tåsinge, Syrenvej 24.  
5700 Svendborg. Telefon: 62 23 41 50

• Aktivitetscenter Stenstrup, Hostrupvej 1,  
5771 Stenstrup. Telefon: 51 55 33 68



Hvad koster tilbuddet
Det er gratis at deltage i aktivitetscentertilbuddet. 
Der skal dog betales for eventuel forplejning.
Transport til og fra aktivitetscentret kan arrangeres 
for kr. 37,- retur (2020). 
 
Kvalitetsmål 
• Alle henviste borgere optages på det kommende 

hold.

• Ny-orienteringstilbuddet til seniorer med  
hjerneskade skal hjælpe borgeren til at 
mestre en ny livssituation og støtte borgeren i at 
bevare sine færdigheder og opretholde sociale  
relationer.
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