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SYNSHJERNESKADE- 
KURSUS 

 En kombination af synstab  og 
hjerneskade kræver en særlig tværfaglig 
indsats. Læs om IBOS’ særligt 
tilrettelagte kursus her. 
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INDLEDNING 
Kombinationen af synstab og hjerneskade kræver en særlig tilrettelagt, tværfaglig indsats. På  
synshjerneskadekurset på IBOS arbejder vi ud fra en neuropædagogisk tilgang, som sammenkobler 
synsfaglig, pædagogisk, psykologisk og neurologisk viden og erfaring. 
Den synskompenserende undervisning bliver tilrettelagt individuelt med udgangspunkt i borgerens 
synsfunktion og hjerneskadens karakter og omfang. Vi prioriterer indsatsområderne og deres rækkefølge 
ud fra et hverdags- og helhedsperspektiv. Målet er, at borgeren får en funktionel hverdag og lærer at 
prioritere sine kræfter bedst muligt. 
Indsatsen kan allerede påbegyndes under borgerens indlæggelse i form af vejledning til borgeren, de 
pårørende og personalet på hospitalet eller genoptræningsinstitutionen. 
Det har stor betydning for erkendelsesprocessen i forbindelse med synstab, at man har mulighed for at 
være sammen med ligestillede. Derfor foregår undervisningen og rehabiliteringen på IBOS i et 
synskompenserende miljø med mulighed for fællesskab med andre mennesker med synshandicap.  
Borgeren kan også bo på Instituttets pædagogisk bemandede bo-afdeling, hvor der er mulighed for at følge 
borgeren i alle døgnets aktiviteter. Undervisningen kan også foregå helt eller delvist i borgerens hjem og 
nærmiljø.   

Pårørende 
Pårørende har stor betydning i borgerens liv. Undersøgelser viser, at en målrettet og veltilrettelagt indsats 
overfor pårørende har en målbar effekt for den hjerneskadedes udbytte af rehabiliteringsindsatsen. De 
pårørende bliver derfor, så vidt det er muligt, inddraget i rehabiliteringen. I løbet af kurset bliver der 
desuden afholdt en pårørendedag.  

Tværfaglig indsats 
Det er et tværfagligt team, der varetager undervisningen og de øvrige rehabiliteringstiltag. De forskellige 
fagligheder bidrager til den fælles neuropædagogiske tilgang. Teamet består af: 

 Socialrådgivere

 Neurooptometrist

 Ergoterapeuter (uddannede ADL-og mobilityinstruktører)

 Neurosynspædagog

 IKT-konsulent

 Læsekonsulent

 Neuropsykologer

 Klinisk psykolog

UNDERVISNINGS- OG INDSATSOMRÅDER 

Neurooptometrisk vurdering og rehabilitering 
Hjerneskader kan give forstyrrelser i de basale synsfunktioner, for eksempel fokusering, følgebevægelser, 
øjenmotorik og samarbejdet mellem øjnene/samsyn. Forstyrrelserne kan give symptomer som dobbeltsyn, 
svimmelhed, balance- og koordineringsproblemer, samt træthed og nedsat koncentrationsevne.   

Borgeren kan blive udredt ved en neurooptometrist med henblik på vurdering af de basale synsfunktioner 
og mulige kompenserende optiske hjælpemidler. Der bliver foretaget en vurdering af borgerens behov og 
potentiale i forhold til et neurooptometrisk træningsforløb (synstræning). 

Undervisningsforløbet har fokus på grundlæggende synsfærdigheder. Som udgangspunkt skal borgeren 
træne hjemme kombineret med opfølgninger hver 3. – 4. uge hos neurooptometristen. 
Neurooptometristen følger udviklingen, tilpasser øvelserne og giver borgeren instruktioner til nye øvelser. I 
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særlige tilfælde kan borgeren få ”assisteret synstræning” af en neurosynspædagog,  hjælper borgeren med 
at indlære øvelserne.   

Mobility 
En synshjerneskade medfører ofte vanskeligheder med at færdes. Vanskelighederne kan skyldes det 
nedsatte syn, men også kognitive funktionsnedsættelser. For eksempel rum- og retningsproblemer, der 
påvirker evnen til at orientere sig i omgivelserne, eller hukommelsesproblemer, der kan påvirke evnen til at 
lære en rute. Derfor må borgeren lære særlige teknikker til at færdes ved brug af de øvrige sanser. Måske 
er det også nødvendigt at lære at benytte en mobilitystok. Mobilityundervisningen skal gøre borgeren i 
stand til at færdes så sikkert og selvstændigt som muligt.  
Hvis borgeren er helt blind, vil der være fokus på indlæring af kompenserende teknikker. Særligt 
høresansen spiller en vigtig rolle. Har borgeren et restsyn, kan der anvendes kikkert og lupper. 
Hvis borgeren har motoriske problemer, for eksempel i form af lammelser, kan det være nødvendigt at 
tilpasse teknikkerne og hjælpemidlerne. Der kan være brug for en støttestok eller eventuelt en rollator. 
Der vil også være fokus på konsekvenserne af udtrætning, som er en almindelig følge af en hjerneskade. 
Udtrætning kan begrænse bevægelsesfriheden og kræve særlige hensyn i undervisningen.  
Træningen begynder typisk indendørs, hvor borgeren lærer at finde rundt til relevante lokaler. Herefter 
kan undervisningen flyttes udendørs til mere komplekse omgivelser. Ofte kombineres træningen med 
rutetræning i kursistens eget lokalmiljø. 
Et mobilityforløb er ofte tidskrævende og psykologisk udfordrende, fordi det kan være forbundet med 
angst at færdes med manglende eller nedsat syn. Ligesom det kræver overvindelse at vise sig offentligt 
med en mobilitystok. 

Neuro Vision Technology (NVT) 
Neuro Vision Technology er et træningsprogram udviklet til borgere, der efter en hjerneskade har fået 
indskrænket synsfelt (såkaldt hemianopsi). Ved hjælp af et computerprogram, et lyspanel og et særligt 
træningsforløb trænes borgeren i scanningsteknikker, der kompenserer for synsfeltindskrænkningen. 
Målet er, at borgeren igen kan færdes så sikkert som muligt. 

Almindelig Daglig Levevis (ADL) 
En synshjerneskade påvirker ofte borgerens deltagelse i hverdagens aktiviteter. Det er nødvendigt at klare 
daglige gøremål på nye måder. Der laves et COMP interview, som er et valideret redskab til kortlægning af 
borgerens udførelse af hverdagsaktiviteter. Interviewet og borgerens visio-perceptuelle vanskeligheder 
anvendes som baggrund for de mål der sættes for rehabiliteringsindsatsen. Indsatsen er en kombination af 
undervisning og instruktion i synskompenserende teknikker og efterfølgende træning, som skal blive en 
naturlig del af hverdagen. Ofte kan borgeren ikke anvende almindelige synskompenserende teknikker, 
hvorfor der er brug for en intuitiv tilgang og kreative løsninger, der understøtter borgerens kognitive 
ressourcer og formåen. 
Hvis borgeren bor på IBOS’ bo-afdeling, er der fokus på at skabe en sammenhængende indsats, hvor 
borgeren følges i alle døgnets aktiviteter. 
I undervisningen afprøves synskompenserende hjælpemidler. For eksempel et talende ur, afmærkning og 
brug af kontraster. Der kan også foretages belysningsvurderinger. 

Sensorisk profil 
En hjerneskade kan ud over synstabet medføre andre sanseforstyrrelser, som der skal tages hensyn til i 
rehabiliteringen. Hvis man ikke synsmæssigt kan kontrollere, hvad der sker i omgivelserne, kan 
påvirkninger af de øvrige sanser opleves voldsomme, og måske hæmme mulighederne for deltagelse i 
hverdagens aktiviteter. Det kan derfor være relevant for både borgeren, de pårørende og fagprofessionelle 
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at kende borgerens sensoriske profil. 
En sensorisk profil er et standardiseret, valideret testredskab, som beskriver sammenhængen mellem en 
persons evne til at bearbejde sensoriske informationer og personens adfærd i forbindelse med udførelsen 
af hverdagsaktiviteter. Testresultatet anvendes som grundlag for den videre rehabilitering og til 
vurderingen af, hvilken indflydelse omgivelserne har på personens mulighed for at indgå i sociale 
fællesskaber, samt om der er særlige skånehensyn. 

Læsning 
For borgere med læsevanskeligheder tilbyder IBOS et individuelt, tilrettelagt undervisningsforløb med 
fokus på udnyttelse af restsyn til læsning og skrivning.  Undervisningen planlægges på baggrund af en 
udredning. 
Udredningens beskriver karakteren af borgens læsevanskeligheder og klarlægger muligheden for læsning 
af trykt tekst på trods af tab af tidligere læseevne. 

Den individuelt tilrettelagte undervisning tager højde for hjerneskadens særlige udfordringer, borgerens 
mål med undervisningen og muligheden for at realisere målene. Målene justeres undervejs, og det 
vurderes, om det er nødvendigt at inddrage hjælpemidler for at kompensere for tabet af specifikke 
kommunikative færdigheder. Læsekonsulenten kan i den forbindelse anbefale en videre udredning hos en 
IKT-konsulent. 

Informations- og KommunikationsTeknologi (IKT) 
IBOS tilbyder udredning og undervisning i forhold til anvendelse af IKT. 
Udredningen afdækker borgerens vanskeligheder i forhold til at anvende hjælpemidler til kommunikation 
og deltagelse i dagligdagen. Derudover finder vi frem til den bedste måde at kompensere for borgerens 
synsmæssige udfordringer og hvilke undervisningsbehov borgeren har for at få bedst muligt udbytte af de 
synskompenserende løsninger, der peges på i udredningen.  
Undervisningen kan for eksempel dreje sig om brugen af computere, tablets eller telefoner med 
forstørrelse og/eller skærmlæser, samt brug af personlige farveindstillinger. Undervisningen foregår på den 
eller de IT-platforme som udredningen har peget på som mest hensigtsmæssige for borgeren (Windows, 
Mac, Android eller iOS). 
I afprøvningen og undervisningen tages der hensyn til borgerens eventuelle sproglige, motoriske og/eller 
kognitive vanskeligheder i forhold til anvendelsen af de synskompenserende hjælpemidler. På baggrund af 
afprøvningen kan der udarbejdes ansøgninger om hjælpemidler, for eksempel til kommune, teknologi- 
eller jobcenter. 

ØVRIGE FAGOMRÅDER OG TILBUD 

Bevægelse, musik og kreative aktiviteter 
IBOS tilbyder undervisning i motion (fitness og svømning), afspænding, musik og kreative værkstedsfag 
(tekstil-, keramik- og træværksted) på mindre hold. 

For mange borgere indebærer en synshjerneskade ikke alene tab af færdigheder, men også tab af status og 
selvagtelse. Det kan bidrage til et større livsmod og en ny, mere positiv selvforståelse, hvis borgeren får 
mulighed for musiske og kreative aktiviteter og samvær med ligestillede. Det kan give oplevelser med at 
kunne noget på trods af funktionstabene. Fysiske og kreative aktiviteter kan også have en positiv effekt på 
kognitive processer. Beskæftigelse med musik kan skærpe den auditive sans, og værkstedsaktiviteter kan 
bidrage til træning af motoriske og kognitive funktioner.  
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Netværksgruppe 
Borgeren har mulighed for at deltage i en netværksgruppe, hvor samvær og erfaringsudveksling foregår i 
en styret ramme.  

Det kræver udvikling af selvforståelsen, når man skal genvinde nye færdigheder, finde nye veje og mestre 
nye roller i forhold til sig selv, pårørende og sociale aktiviteter. Udveksling af erfaringer med ligestillede kan 
give mulighed for spejling og identifikation og det kan bidrage til erkendelsen af de ændrede livsvilkår. 

Neuropsykolog 
En neuropsykolog deltager i visitationssamtalen og administrerer neuropsykologiske stikprøver i 
forbindelse med samtalen. Hvis der er behov for det, kan neuropsykologen lave neuropsykologiske 
vurderinger i forbindelse med kurset, blandt andet i form af screeninger. Det skal bidrage til 
tilrettelæggelsen af undervisningen og belyse årsagerne til eventuelle indlæringsvanskeligheder. 
Neuropsykologen anvender testmateriale, der er specielt målrettet mennesker med synsnedsættelse eller 
blindhed og deres dagligdag.  

Neuropsykologerne indgår i det tværfaglige samarbejde i teamet. 

Samtaler med en klinisk psykolog 
Rehabiliteringsprocessen efter en synshjerneskade er forbundet med kriser, en truet selvfølelse og 
grundlæggende usikkerhed. Erkendelse af funktionstabene kan være en hård proces, men den er væsentlig 
for borgerens udbytte af undervisning og andre rehabiliteringstiltag. 

Teamets kliniske psykolog kan tilbyde et individuelt samtaleforløb med borgeren. Samtaleforløbet skal 
støtte borgeren i at erkende funktionstabene, i at bevare håbet og genopbygge en ny sammenhængende 
identitet. Derudover kan samtalerne støtte op om rehabiliteringen og motivere borgeren til at generobre 
så mange af sine tidligere funktioner som muligt. De kan også bidrage til forebyggelse af angst og 
depression, som ofte kan forekomme efter en hjerneskade og et synstab. 

Psykologen indgår i det daglige tværfaglige samarbejde i teamet. 

Parsamtale 
Samlivet og balancen i et parforhold bliver ofte påvirket når en af parterne får en syns-hjerneskade. Ved 
behov tilbyder neuropsykologen parsamtaler. Parsamtalerne skal give en forståelse for hjerneskadens 
konsekvenser og hjælpe parret med at lægge strategier for, hvordan de kan mestre situationen. 

Psykiatrisk konsultation 
Borgeren kan blive henvist til en psykiatrisk konsulent, hvis der er behov for det. Det kan være med henblik 
på at vurdere behovet for medicinsk behandling, for eksempel ved angst eller depression. Det kan også 
være med henblik på diagnosticering ved mistanke om psykiatrisk lidelse som følge af hjerneskaden. 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 

Henvisning 
Henvisning sker ved henvendelse til synshjerneskadeteamets socialrådgivere på tlf. 39 45 25 45. 
Både fagpersoner, borgere og pårørende kan henvende sig.  

Samtykke 
Forud for visitationen anmodes om borgerens samtykke til indhentning af relevante journaloplysninger og 
udveksling af oplysninger med relevante samarbejdspartnere. 

Journaloplysninger 
Inden visitationen skal borgeren være optisk udredt ved en øjenlæge enten i hospitalsregi eller ved 
privatpraktiserende øjenlæge. Derudover er det ønskeligt at borgeren er udredt af en neuropsykolog. 

For at fremskynde visitationen skal IBOS have oplyst følgende ved henvisningen: 

 Borgerens fulde navn, CPR-nummer, adresse og telefonnummer

 Kontaktoplysninger på relevante samarbejdspartnere (hjerneskadekoordinator, sagsbehandlere
mv.)

 Journaloplysninger fra relevante afdelinger (særligt oplysninger fra øjen- og neurologisk afdeling)

 Genoptræningsplan (GOP)

 Neuropsykologiske undersøgelser

 Oplysninger om medicin

 Genoptræningscenter (genoptræningsplan og VUM (voksen udredningsmetoden))

 Jobcenter: ”Min Plan”, rehabiliteringsplan og journalakter

 Andre (rehabiliterings- og behandlingsinstitutioner)

Visitationssamtale 
På grundlag af henvisningen bliver borgeren indkaldt til en visitationssamtale ved socialrådgiver og 
neuropsykolog. Hvis de vurderer, at borgeren kan få gavn af et kursusforløb på IBOS, bistår 
socialrådgiveren med udformning af en ansøgning. I nogle tilfælde anbefales yderligere udredninger inden 
for de forskellige undervisnings- og indsatsområder for at afdække borgerens rehabiliteringsbehov.  

Pris 
Visitationen er gratis. Rehabiliteringsindsatsen på IBOS tilrettelægges individuelt. Prisen afhænger derfor af 
timetal og forløbets længde. Kontakt socialrådgiveren for nærmere oplysninger.  

Bo-ophold 
Bo-afdelingen er pædagogisk bemandet og opholdet vil indgå som en del af den samlede 
rehabiliteringsindsats. Ring nærmere vedrørende pris. 

Transport 
Hvis du har behov for at få dækket dine transportomkostninger, så har du mulighed for at ansøge om at få 
det dækket ved at henvende dig i din bopælskommune.   

Rapporter og møder under forløbet 
Der afholdes statusmøder med kommunen efter behov. Ved forløbets afslutning udarbejdes en rapport, 
som efter aftale med borgeren sendes til kommunen og eventuelt andre relevante instanser. 
IBOS deltager efter aftale i koordinerende møder med samarbejdspartnere i rehabiliteringsindsatsen. 
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