
Hjerneskadecentret BOMI har mange års 
erfaring med rehabilitering i specialiserede 
og komplicerede hjerneskadesager samt 
tilgrænsende lidelser. Det er både i relation 
til genoptræning af funktionsevne, udvikling 
og optræning af arbejdsevne, rehabilitering i 
hjemmet og på arbejdsplads. 

Den særlige målgruppe
Voksne med følger af hjerneskade med 
komplekse problemstillinger, der omfatter 
fysiske, praktiske, kognitive adfærds – og 
personlighedsmæssige ændringer. 

Særlige udfordringer er ofte nedsat indsigt 
og hjerneskadetræthed i opnåelsen af øget 
funktionsniveau og selvstændighed, tydelige 
ændringer i personlighedstræk og svære 
psykiske reaktioner.

For mere viden 
www.roskildebomi.dk

tlf. 46 34 84 00

bomi@bomi.roskilde.dk 
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Denne opgave udføres af BOMI, hvor der 
er fokus på udvikling af arbejdsevne og på 
kompensationsstrategier, der kan benyttes 
på arbejdsplads og i hjemmet. 
 
Samvær med børn 
Særligt svært for en person med en 
senhjerneskade er samværet med mindre 
børn. Det er en kompleks situation for den 
voksne at forstå og handle ud fra barnets 
reaktioner. Det stiller pludselig høje krav 
til en samværssituationen. Til at styrke og 
udvikle forældreevnen arbejdes der med de 
kognitive funktioner og adfærd i samværet 
og med en særlig viden om reaktioner og 
opmærksomhedspunkter hos barnet.

Særlig information
BOMI yder specialiseret rådgivning, 
undervisning og neurofaglig sparring 
til fagpersonale og samarbejder med 
medarbejdere på både udfører- og 
myndighedsniveau.

For mere viden
www.roskildebomi.dk

tlf. 46 34 84 00
bomi@bomi.roskilde.dk 

Den faglige indsats
Træningen skal have en overførselsværdi 
til den enkelte borgers hverdag og fremtid. 
Det kræver en særlig neurofaglig viden 
at sikre en helhedsorienteret indsats i 
forhold til personer med senhjerneskader. 
Indsatsen foregår i tværfaglige teams, hvor 
alle har et neuropsykologisk udgangspunkt. 
Indsatserne bygger på evidensbaserede 
metoder og på den forskning, som BOMI er 
involveret i.

Når hverdagen bliver svær 
Når man rammes af en hjerneskade bliver 
basale ting i hverdagen udfordrende. 
Derfor arbejdes der med aktiviteter i 
dagligdagen ud fra en ”samarbejdende 
hjerneskadeindsats”. Tilgangen er baseret 
på en neurofaglig viden om hjernen og 
dens funktion i forhold til at udføre og 
deltage i aktiviteter. Indsatsen udføres 
i et samarbejde med kommunens egne 
ressourcer, hvor der samtidig sikres 
overlevering af viden til relevante 
medarbejdere.

Tilbage til et arbejde
Arbejde er en stor del af ens liv. Når 
en person får en senhjerneskade, er 
arbejdet oftest ikke muligt at fastholde 
uden en særlig indsats. Det kræver 
særlige kompetencer at lave en afklaring 
af arbejdsevne og at sammensætte et 
arbejdstræningsforløb for denne målgruppe. 
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