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Program

• Introduktion til Specialområde Hjerneskade (SOH)

• Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i SOH

• Dilemma og drøftelse

• Risikovurdering som forebyggelse

• Dilemma & drøftelse

• Afrunding og spørgsmål



Velkommen til SOH

Specialområde Hjerneskade er Region 

Midtjyllands tilbud til voksne med 

erhvervet hjerneskade og/eller fysiske 

funktionsnedsættelser.

Målgruppe

• Social- og sundhedsassistenter

• Social- og sundhedshjælper

• Pædagoger

• Sygeplejersker

• Ergoterapeuter

• Fysioterapeuter

Faggrupper

Tværfagligt 
samarbejde



Områdeledelse

Områdechef

Viceområdechef

Tagdækkervej

4 afdelingsledere

Svalevej

3 afdelingsledere

Josiassens Vej 

1 afdelingsleder

Høskoven

3 afdelingsledere

Fogedvænget

1 afdelingsleder

Handi-Ka

1 afdelingsleder

Sundhed

Sundhedsfaglig leder

Administration

Administrativ leder

Faglig Udvikling

Afdelingsleder
Ledelsessekretariat



Kerneopgave Trivsel og udvikling for og med borgeren.

Mission
Specialområde Hjerneskade muliggør mening og mestring for voksne med erhvervet 
hjerneskade. Vi gør det for at understøtte udvikling og livskvalitet. Og vi gør det via 

specialiserede og helhedsorienterende indsatser.

Vision
Vi genopbygger og baner vejen for meningsfulde liv – vi gør med borgeren og for
borgeren. Vi vil være førende på at levere højt specialiserede indsatser. Vi udvikler 
og implementerer ny viden til gavn for alle med erhvervet hjerneskade i Danmark.



Borgerperspektiv

”Vi vil systematisk involvere og samarbejde med borgeren om ønsker og 
behov.”

Medarbejderperspektiv

”Vi vil sætte vores faglighed og kompetencer i spil gennem systematisk 
dialog og udvikling.”

Lederperspektiv

”Vi vil i ledelsen systematisk involvere og skabe følgeskab for derved at sikre 
kurs i organisationen.”

Målsætninger



Områdeledelse

Områdechef

Viceområdechef

Tagdækkervej

4 afdelingsledere

4 AMG’er

4 FFV’er

1 TRIO

Svalevej

3 afdelingsledere

5 AMG’er

5 FFV’er

1 TRIO

Josiassens Vej 

1 afdelingsleder

1 AMG

1 FFV

1 TRIO

Høskoven

3 afdelingsledere

3 AMG’er

5 FFV’er

1 TRIO

Fogedvænget

1 afdelingsleder

1 AMG

1 FFV

1 TRIO

Handi-Ka

1 afdelingsleder

1 AMG

1 FFV

1 TRIO

Sundhed

Sundhedsfaglig leder

Administration

Administrativ leder

1 AMG

Faglig Udvikling

Afdelingsleder

1 AMG

Ledelsessekretariat

AMG = Arbejdsmiljøgruppe (består af én arbejdsmiljørepræsentant og én arbejdsleder/afdelingsleder)

FFV = Forflytningsvejleder

TRIO = Møder ml. afdelingsleder, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter

Forflytningsvejleder
netværk



Rammer og lovgivning

Serviceloven
Sundheds-

loven
Arbejdsmiljø-

loven

Hvilke ydelser vi leverer: §§83-87, 
§103, §104, §107 og §108

Magtanvendelsesreglerne 



Dilemma: Arbejdsmiljø x Borgers kunnen 



Øvelse: Drøftelse i grupper (15 min.)

- Hvordan oplever I dilemmaet mellem medarbejders 

arbejdsmiljø ifm. forflytninger på den ene side og hensynet til 

borgers kunnen og udvikling på den anden?

- Hvordan sikrer I begge behov og hensyn?



Risikovurdering som forebyggelse

• Elementer i en risikovurdering

• Redskab fra BFA

• Risikoprofil

• 3 meter regel

• Læringskultur



Risikovurdering

Borgers 
forudsætninger: 

Kognitivt, fysisk og 
kommunikativt

Borgers adfærd

Kontekst og fysiske 
rammer

Medarbejders 
kompetencer



Risikovurdering 



Risikoprofil



3-meter reglen

• DU er direktør for dine 3 meter.

• ”Hvis JEG går forbi, accepterer jeg” → ”JEG vil ikke 

have, at nogen kommer til skade”.

• Ved at være direktør for dine 3 meter, handler du på 
risikoen for ulykker NU og HER.

• Det er ikke sikkert, at problemet løses NU og HER, 
men det er vigtigt at gøre opmærksom på problemet 
med det samme. 



Læringskultur

Forbedringsmetoden

Prøvehandling - PDSA

Utilsigtede hændelser

(UTH)

Resiliens

Find – Forstå - Forstærk



Dilemma: arbejdsmiljø vs. borgers selvbestemmelsesret



Øvelse: Drøftelse i grupper (15 min.)

- Hvordan tager vi bedst hensyn til medarbejdernes 

arbejdsmiljø ifm. forflytninger og samtidig sikrer borgers 

selvbestemmelsesret?




