
VELKOMMEN TIL
HJERNEVÆRKET

ET SÆRLIGT TILBUD TIL VOKSNE  
MED ERHVERVET HJERNESKADE 

PÅ VEJ TILBAGE I ARBEJDE



HjerneVærket er et særligt tilbud til voksne borgere, som har 
fået en hjerneskade - og som skal tilbage i arbejde. 

Hos os kan du i trygge rammer prøve, hvordan det er  
at arbejde igen. 

Mens du er i HjerneVærket, vil du opleve, at du udvikler dig. 
Samtidig afprøver vi dine kompetencer og ressourcer for at 
finde ud af, hvilke typer arbejdsfunktioner du kan klare, og 
hvad du har svært ved. 

På den måde kan du finde den helt rigtige vej tilbage i job.

TILBAGE I ARBEJDE

Hjerneskader kan ramme alle og opstår typisk i forbindelse 
med hjerneblødning, en blodprop i hjernen eller på grund  
af slag, fald, trafikulykker, tumorer, hjernerystelse, 
hjertestop, hjernebetændelse og lignende. 
 
I dag lever flere end 120.000 mennesker i Danmark med en 
erhvervet hjerneskade.

HVERT ÅR RAMMES OMKRING 20.000 
 VOKSNE DANSKERE AF EN HJERNESKADE

Når man får en hjerneskade, er der mange ting i hverdagen, der ændrer sig. 

Nogle oplever, at hjerneskaden giver dem træthed, nedsat koncentration eller 
problemer med hukommelsen. Andre har fysiske problemer, fordi de måske har 
nedsat funktion i dele af kroppen. 

Selvom livet efter hjerneskaden på mange måder er anderledes end 
det liv, man havde før, så vil mange gerne tilbage i arbejde igen. 

Det kan godt lade sig gøre med den rette forberedelse og støtte.

EN HJERNESKADE KAN RAMME ALLE

Sygedagpenge

Revalideringsydelse

Kontanthjælp

Jobafklaringsforløb

Ressourceforløb

MÅLGRUPPE – BORGERE PÅ:



Dit forløb i HjerneVærket bliver individuelt tilrettelagt. 

I begyndelsen deltager du måske blot i få timer om ugen,  
og du vil løbende blive trappet op i forhold til,  
hvor meget du kan klare.  

Et forløb i HjerneVærket varer minimum otte uger  
og typisk noget længere. 

DIT FORLØB HOS OS

Henvisning foregår via egen sagsbehandler

Sagsbehandler er myndighed på forløb

I forløbet holdes opfølgningsmøder med sagsbehandler

HJERNEVÆRKET SAMARBEJDER 
MED JOBCENTER HJØRRING:

I HjerneVærket er der ansat personale med bred faglig viden indenfor 
neuropædagogik, arbejdsmarkedet og vejledning. 

Vores medarbejdere fungerer som din kontaktperson, der støtter og vejleder dig.

Vi har en stor viden og erfaring med at arbejde med voksne, som har fået en 
hjerneskade. Derfor kan vores afklaring være medvirkende til, at du kan  
komme tilbage på arbejdsmarkedet.

HjerneVærket er en del af arbejdsmarkedsområdet
i Hjørring Kommune. 

HVEM ER VI?

Have følger efter en erhvervet hjerneskade

Være mellem 18 og 65 år

Være selvhjulpen i forhold til personlig pleje

Ikke være aktiv misbruger

FOR AT KOMME MED 
 I FORLØBET SKAL DU:



Der er mulighed for at arbejde i en af vores fire enheder, hvor  
der er forskellige arbejdsfunktioner. 

VORES FIRE ENHEDER 
Diverse kontoropgaver 

Lettere caféarbejde

Passe ”det grønne”

Oprydning

PICCOLINE

Lettere kontoropgaver

Fremstilling af undervisningsmaterialer

Renskrivning af dokumenter

Journalisering

KONTOR Bagning

Opgaver i grovkøkken 

Lettere madlavning

Rengøring

KØKKEN OG BAGERI

Vedligehold af bygninger

Maleropgaver

Reparationsopgaver

Havearbejde

Monteringsopgaver

Rengøring

SERVICE-ENHED 



Henriette Lyng Hartvig
Leder Hjerneværket

41 22 59 48
henriette.lyng.hartvig@hjoerring.dk

HAR DU LYST TIL AT HØRE MERE, ER DU
VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE:

Center for Kompetenceudvikling 
og Undervisning, Vendsyssel
Elsagervej 25
9800 Hjørring
72 33 59 00
ckuv@hjoerring.dk
www.ckuv.dk

HjerneVærket


