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Tak for muligheden for at komme med kommentarer til jeres oplæg om 
et gentænkt voksenhandicapområde i Aarhus kommune. 
 
Det er et interessant og spændende oplæg, som vidner om gode 
visioner og et ønske om borgerindragelse på bedste vis. Intentionerne 
kan man bestemt ikke modsige, men jeg har dog alligevel nogle 
kommentarer, som jeg håber man vil tage med i overvejelserne inden 
der tages endelig beslutning om organiseringen på området. 
 
Der er en talemåde der siger, at for at behandle mennesker ens, så skal 
man behandle dem forskelligt. Det er min tilgang til området. 
 
Voksenhandicapområdet er ikke et homogent område, hvor alle grupper 
nødvendigvis vil drage nytte af de samme tilbud.  
 
For mig at se, så er der en gruppe, som ikke fylder så meget i antal, 
som adskiller sig væsentlig fra den største gruppe. 
Det handler om hjerneskadeområdet og mennesker med 
progredierende lidelser. 
Disse grupper adskiller sig væsentligt fra området med mennesker med 
udviklingshæmning, i det der er stor forskel på, om man er født med et 
handicap eller man er blevet handicappet. 
 
Min erfaring er, at det ikke er foreneligt, at blande disse grupper i de 
tilbud der iværksættes.  

 



 
 
 
 
 
 

2/3 
 

Når jeg læser oplægget, bærer det præg af, at det er det store 
forholdsvise homogene område med mennesker med 
udviklingshæmning, man tilgodeser ved den ønskede organisering. 
Det mindre område er præget af behov for mange forskellige specialer, 
og en erfaren personalegruppe med en solid neuropædagogisk tilgang. 
Det vil vanskelig kunne lade sig gøre, at have den tilstrækkelige viden 
og ekspertice om alle specialerne fordelt ud på de fire borgercentre, og 
opgaven med at udvikle og kvalitetssikre, ikke mindst 
hjerneskadeomådet i center Midtbyen vil blive uhensigtsmæssig stor. 
 
Hjerneskadeområdet vil blive utrolig sårbart, hvis de pædagoger, 
socialrådgivere og ergoterapeuter der i dag varetager opgaven skal 
splittes ud på fire centre, ovenikøbet med dækning af større dele af 
døgnet. Ved ferie og sygdom vil det være svært at opretholde 
fagligheden.  
Risikoen for at der vil ske en udvanding af specialerne er bestemt 
tilstede.  
 
Det vil være ærgerligt, at man laver tiltag, som har den modsatte effekt 
af det man ønsker for borgerne i Aarhus. 
For borgere og deres pårørende på hjerneskadeområdet, er jeg 
overbevist om, at faglighed vægtes højere end nærhed. Som jeg har 
fået det oplyst, så modtager borgerne støtte og vejledning i eget hjem, 
da det er det mest hensigtsmæssige, og dermed har afstanden ikke den 
samme betydning, som et værkstedstilbud for eksempel har for en 
person med udviklingshæmning. 
 
 
Hvis udgangspunktet er at tage borgerens ønsker og behov alvorligt, så 
mener jeg at det giver langt større mening, at borgere med hjerneskade 
har hele Aarhus som mulighed, end at forsøge at lave tilbud inden for et 
borgercenters lokalområde. Det er vigtigt, at huske på, at en person 
med hjerneskade, ofte har haft et helt almindeligt liv før hjerneskaden, 
og at der stadig er et menneske bag ved, med drømme og tanker om et 
liv på nye præmisser. 
 
Min anbefaling vil bestemt være, at lave et specialcenter med en 
bydækkende funktion, hvor det faglige miljø er i højsæde til gavn for 
borgerne. Organiseringen inden for dette center vil kunne tilgodese en 
opdeling i forhold til de fire centre.  
 
Det vigtigste vil være fysisk, at have de solide neuropædagogiske 
kompetence samlet med en faglig ledelse, der har ansvar for 
udvikling og fordeling af ressourcerne i forhold til behovet. 
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På den måde tilgodeses borgerne bedst, og mange års investering i 
kompetenceudvikling på et yderst unikt og velfungerende område 
bevares. 
 

  

Rent organisatorisk vil der også være udfordringer, her tænker jeg 
på hvordan Ergoterapeuter som vil være få i antal kan dækkes ind i 
forhold til dækning af en tillidsrepræsentant. En TR på tværs af de 
fire borgercentre vil være en tidskrævende og svær position med 
reference til fire ledelser og fire budgetter. En løsning kan selvfølge-
lig være at der er minimum fem ergoterapeuter i hvert område, så 
de kan vælge en i hvert borgercenter. 
 
En anden problematik vil være, hvordan man understøtter kommu-
nens visioner om, at være i front på uddannelsesområdet. Vi har 
brug for, at der er praktikpladser til studerende, hvor den kliniske 
vejleder har en central rolle. Her kan det blive vanskeligt, at opret-
holde den funktion i borgercentermodellen, da det kræver en vis vo-
lumen af ergoterapeutiske opgaver, for at kunne opfylde læringsmå-
lene for uddannelsen. Den kliniske vejlederfunktion ind i teamet til-
lægges stor værdi i forhold til den faglige udvikling med opmærk-
somhed på teorier og metoder. Studerendes undring og spørgsmål 
til arbejdsgange og indsatser giver et godt grundlag for refleksion 
over egen praksis i det daglige. 
 
Med disse kommentarer håber jeg at området vil blive gentænkt 
endnu engang. 
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