
”HJERNEUGEN” på Selma Marie 
Gratis fyraftens oplæg for fagpersoner: 

Tirsdag d. 14. marts kl. 13-16. 

Neurorehabilitering Selma Marie er et højt specialiseret døgn neurorehabiliteringstilbud for 
unge mennesker (16 - ca. 40 år) med erhvervet hjerneskade. 

Neuropædagogik, neuropsykologi og tværfaglighed er nøgleord for det daglige arbejde på 
Selma Marie. Den højt specialiserede indsats organiseres som et helhedsorienteret forløb 
koordineret med indsatser på social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet med henblik på at 
understøtte tilbagevenden til et så selvstændigt liv som muligt. 

Selma Marie er et midlertidigt tilbud efter Servicelovens § 107 og Servicelovens § 66, 
stk. 1, nr. 6. Selma Marie modtager også borgere efter Sundhedslovens § 140 til 
specialiseret genoptræning og rehabilitering. 

Program: 

Kl. 13:00:  

Velkommen og kort rundvisning på Selma Marie. 

Sandwich og kaffe/the/vand 

Kl. 13.30: 

Tværfaglige mål i praksis! Hvordan kan tværfaglige mål bidrage til en optimeret 
rehabiliteringsindsats? De tværfaglige mål tager udgangspunkt i genoptræning og 
rehabilitering på specialiseret niveau (Sundhedsloven GOP § 140) og/eller VUM mål (Serviceloven 
§107). Interdisciplinært og transdiciplinært samarbejde kræver viden, koordinering og 
tværfaglige mål. Det kan intensivere rehabiliteringen mhp. at arbejde direkte med det, borgeren 
har brug for i fremtiden. Ved Bodil Toft, ergoterapeut og souschef på Selma Marie 

Kl. 14.30: 

Kaffe og kage pause. 

Kl. 14.45: 

Hvordan står det til med kommunikationen?  
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Det har store konsekvenser når borgerens kommunikative færdigheder er forandret 
grundet underliggende kognitive funktionsnedsættelser og her taler vi ikke om afasi eller 
dysartri. Kognitive kommunikationsforstyrrelser omhandler vanskeligheder med kommunikative 
kompetencer; lytte, tale, læse, skrive, konversation og social interaktion grundet underliggende 
kognitive funktionsnedsættelser. Kom og hør mere om hvordan vi på Selma Marie 
neurorehabiliterer de invaliderende kommunikative udfordringer. Ved Karen Kaiser-Fogedby, 
audiologopæd på Selma Marie og stud. Master i Neurorehabilitering. 

       VEND --> 

Hvor: 

Neurorehabilitering Selma Marie, Hampelandvej 11, 3650 Ølstykke. 

Hvornår: 

Tirsdag d. 14. marts kl. 13.00-16.00. 

Pris: 

Gratis 

Tilmelding: 

Der er et begrænset antal pladser. Tilmelding ”først til mølle” til forstander Malene Skov på 
mail: malene@mariehjem.dk  

Forplejning: 

Frokost sandwich, kaffe/the, vand og eftermiddagskage.  

Spørgsmål: 

Til Malene Skov på tlf. 21 54 50 16. 
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