
  

Om henvisning,  
bevilling og betaling  

til 

Center for Hjerneskade 

Ring eller skriv til 
 

Tine Rindom Jeppesen 
Tlf. 35 32 90 97 - Tine.Jeppesen@cfh.ku.dk 
 

Ann-Dorthe Jensen 
Tlf. 35 32 90 17 - Ann-Dorthe.Jensen@cfh.ku.dk  

 

Der er flere veje til et forløb på  
Center for Hjerneskade 
 

Henvisninger fra sygehuse, speciallæger  
og praktiserende læger 
Iht. Sundhedsloven. 
 
Bevillinger fra kommunerne  
Efter sundhedsloven, serviceloven og lov om  
specialundervisning. 
 
Bevillinger fra jobcentrene 
Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og  
lov om aktiv socialpolitik. 
 
Via forsikringsselskaber og pensionskasser 
 
Som selvbetaler 
For priser, kontakt visitationen 

Center for Hjerneskade 

Du er altid velkommen til  
at kontakte vores visitation 
 

Visitationen svarer på spørgsmål om Center for 
Hjerneskades tilbud til personer med erhvervet 
hjerneskade og langvarige følger efter hjernerystelse 
- også kaldet postcommotionelt syndrom. 

 

Visitationen fortæller om centrets målgrupper,  
om indholdet i tilbuddene og om de forskellige  
muligheder for at søge om betaling af forløb hos os. 

Center for Hjerneskade 
Amagerfælledvej 56 A 
2300 København S 
Tlf. 35 32 90 06 

 

Se meget mere på  
www.cfh.ku.dk 

Center for Hjerneskade 
Amagerfælledvej 56 A 
2300 København S 
Tlf. 35 32 90 06 

mailto:Ann-Dorthe.Jensen@cfh.ku.dk


 
Hospitaler og læger kan henvise 

 

CfH er omfattet af Sundhedslovens §79 stk. 2. Det 
betyder, at hospitalernes læger, neuropsykologer m.fl. 
samt speciallæger og praktiserende læger kan henvise 
til neuropsykologiske forundersøgelser.  
 

På baggrund af en forundersøgelse tager CfH stilling til, 
om borgeren er berettiget til et rehabiliteringsforløb 
finansieret af centrets rammebevilling vedr. frit 
sygehusvalg.  

 

Kommunerne kan bevilge  

 

Kommunerne har mulighed for at fremsende sagsakter 
samt bevilling til CfH med henblik på: 
  

 forundersøgelse (v.  neuropsykolog, evt. 
suppleret v. fysioterapeut og audiologopæd) 

 

 individuelt tilrettelagte genoptræningsforløb 
 

 individuelt tilrettelagt rehabiliteringsforløb 
 

 rådgivende undersøgelser for kommunerne 
(f.eks. tests, vurdering og beskrivelse af 
borgerens funktionsniveau) 

 

 tilbud til borgere med postcommotionelt 
syndrom/langvarige følger efter hjernerystelse 

  

Lovgrundlag 
 

De kommunalt finansierede forløb kan finde sted iht. 
sundhedsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 
lov om aktiv socialpolitik, serviceloven og lov om 
specialundervisning. 
 

 Henvisningerne skal indeholde 
-  Navn, telefonnummer og adresse på borgeren 

-  Navn på egen læge 

-  Journaloplysninger og epikriser fra hospitaler 

-  Oplysninger om social og arbejdsmæssig baggrund 

-  Evt. neuroradiologiske undersøgelser  

-  Evt. fysioterapeutisk og audiologopædisk status  

-  Evt. neuropsykologiske undersøgelser 

  

Andre muligheder 

 

CfH modtager i stigende grad borgere, hvis forløb er 
finansieret af forsikringsselskaber eller  
pensionskasser. 
 

Selvbetalere 
Stadigt flere borgere vælger at betale for deres 
rehabilitering selv – enten som følge af kommunale 
afslag eller for at supplere den genoptræning, de 
allerede har modtaget. Sådanne forløb aftales direkte 
med visitationen. 
 

Yderligere oplysninger   
Kontakt vores visitation - se afsnittet “Du er altid 
velkommen til at kontakte vores visitation”. 

 

Eller se mere på www.cfh.ku.dk 

Målgruppe og formål 
 

Center for Hjerneskade (CfH) tilbyder højt 
specialiserede genoptrænings- og rehabiliteringsforløb, 
primært med henblik på en varig tilbagevenden til 
arbejdsmarkedet.  
 

Vores primære målgruppe er personer i den 
erhvervsaktive alder med følger efter erhvervet 
hjerneskade.   
  

Korte, tværfaglige, specialiserede moduler 
 

Centrets forløb består af fleksible løsninger, der 
tilpasses og kombineres med kommunernes egne 
muligheder for rehabilitering.  
 

De specialiserede, tværfaglige forløb sammensættes 
individuelt og består af moduler, hvis indhold og 
omfang tilpasses den enkelte borgers ressourcer og 
behov. 
 

Center for Hjerneskades faggrupper 
 

Forløbene varetages i et tæt tværfagligt samarbejde 
imellem neuropsykologer, fysioterapeuter, 
audiologopæder, ergoterapeut, speciallærer og 
socialrådgiver.  
 

Centret har tilknyttet neurologiske, reumatologiske  
og psykiatriske konsulenter. 


