
Kildebo er et specialisereret 
rehabiliteringstilbud med døgnpladser 
for personer med erhvervet hjerneskade. 
Opholdet er oftest et forløb af 3 – 6 
måneders varighed med fokus på læring og 
udvikling. 

Indskrevne borgere på Kildebo bliver omtalt 
som kursister. Det betyder, at det både 
handler om at komme sig, at være på kur, 
men også, at man skal arbejde på at tilegne 
sig nye færdigheder og ny viden.

Den særlige målgruppe
Voksne med kompleks erhvervet 
hjerneskade.

Forudsætninger for et ophold er, at 
personen er diagnostisk afklaret og ikke 
lider af fremadskridende sygdom eller har 
svære psykiske lidelser. 

For mere viden 
www.kildebo.faxekommune.dk

www.tilbudsportalen.dk 

Tlf.: 56 20 61 00

kildebo@faxekommune.dk 

Kildebo

VOKSNE MED KOMPLEKS 
ERHVERVET HJERNESKADE



Særlig information
Der opstilles overordnede mål for opholdet 
og der arbejdes med delmål. Målene er 
SMARTE (Specifikke, Målbare, Attraktive, 
Realistiske, Tidsbestemte, Evaluerebare).

Indsatsområderne er i overensstemmelse 
med ICF, Aktivitet og deltagelse. Det vil sige 
områder som for eksempel bevægelse og 
færden, personlig pleje, kommunikation, 
fritidsinteresser mv.

For mere viden
www.kildebo.faxekommune.dk
www.tilbudsportalen.dk 

Tlf.: 56 20 61 00
kildebo@faxekommune.dk 

Den faglige indsats
Hver kursist har et tværfagligt team omkring 
sig. Teamet består af en kontaktperson fra 
den sygeplejefaglige gruppe, ergoterapeut, 
fysioterapeut, neuropsykolog, talepædagog 
og aktivitetsmedarbejder. Hertil kommer 
samarbejde med praktiserende læge, 
sygehus, speciallæger, sagsbehandler osv.

Tilegnelse af nye læringsstrategier 
Neuropædagogik er en betydningsfuld del af 
hjerneskaderehabiliteringen på Kildebo. 

Denne tilgang til læring er sammensat 
af forskellige teoretiske elementer som 
neurofysiologi (hertil kobles ABC- 
konceptet), neuropsykologi samt almen 
pædagogik. 

Desuden arbejdes der også med kognitive- 
didaktiske tilgange og en funktionel- 
eksperimentel tilgang, alt efter relevans og 
kursistens ressourcer.

At begå sig i eget hjem 
I de tilfælde, hvor det er relevant, laver 
vi hjemmebesøg, så vi kan se, hvad den 
boligmæssige præmis er.  Kursisterne tager 
hjem på weekend, når der er mulighed 
for det. Erfaringerne fra hjemmebesøget 
og weekendopholdet, inddrages i 
tilrettelæggelsen af den daglige træning.
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