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Kvalitetsstandard BASH Neuro  

Tilbuddet retter sig mod hjemmeboende borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende samt 

kommunale samarbejdspartnere 

 

Servicelovens §§ 1, 81 og 83A  
 

§ 1 Formålet med denne lov er 
1. At tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer, 
2. At tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og 
3. At tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige 

sociale problemer. 
Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig og for 
at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. 
Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og på den 
enkeltes ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang det er muligt for den enkelte. 
Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov 
og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Afgørelse efter loven træffes på baggrund af 
faglige og økonomiske hensyn. 
 
§ 81 Formålet med at yde støtte efter denne lov til voksne med nedsat fysisk og psykisk 
funktionsevne eller med særlige sociale problemer er at sikre, at den enkelte får en 
sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der modsvarer den enkeltes behov. Støtten 
skal ydes med det formål at styrke den enkeltes egne muligheder og eget ansvar for at udvikle 
sig og udnytte egne potentialer, i det omfang det er muligt for den enkelte. Desuden er 
formålet at medvirke til at sikre, at den enkelte kan fastholde sit aktuelle funktionsniveau, og 
at yde kompensation, omsorg og pleje. 
 
§ 83A Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset 
rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet 
vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp 
efter §83, stk. 1. Vurderingen skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i 
modtagernes ressourcer og behov. 
 
 
Formål 

Formålet med BASH Neuro (§ 81 og § 83 A) er; 
- At borgere med en sen hjerneskade fastholder eller opnår samme grad af funktionsevne som 

tidligere eller bedst mulige funktionsevne. Såvel kognitivt, psykisk, socialt og fysisk baseret på de 
udfordringer borgeren oplever i forhold til de daglige gøremål samt arbejdslivet. 

 
I Vejen Kommune er formålet med BASH Neuro desuden; 

• BASH Neuro Funktionsevnebeskrivelser og Statusbeskrivelser for jobcenteret 

• Pårørende netværksgruppe / Pårørende undervisning i samarbejde med hjerneskade- 
koordinatoren 

• Sparring og undervisning i ”Kom til” – undervisningsforløb i samarbejde med Region Syddanmark 
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Målgruppen  

Målgruppen for BASH Neuro-forløb efter serviceloven vil typisk være senhjerneskadede borgere samt 
borgere med langvarige følger efter hjernerystelse, der oplever udfordringer i forhold til dagligdagens 
opgaver, struktur, energiforvaltning samt fastholdelse i arbejdslivet.  
Det er en forventning, at borgeren er motiveret for at deltage i et BASH Neuro-forløb og kan medvirke i 
fastsættelse af målet for forløbet samt samarbejde aktivt undervejs i forløbet. 
 
Indhold 

BASH Neuro-forløb varetages af BASH Neuro-terapeuterne (ergo- og fysioterapeuter) og foregår i og omkring 
borgernes hjem i forhold til de daglige aktiviteter og gøremål samt arbejdsplads i forhold til 
arbejdsfastholdelse m.v. 
 
Forløbet består typisk af; 

- En opstartssamtale med borger samt en terapeutfaglig vurdering af funktionsevnen samt målsætning 
og plan for forløbet sammen med borgeren. 

- BASH Neuro-terapeuten sikrer i dialog med borger og samarbejdspartnere, at der arbejdes hen mod 
borgerens målsætning – og justerer delmålene som forløbet udvikler sig. 

- BASH Neuro-terapeuterne vurderer undervejs om der er andre tværfaglige samarbejdspartnere, som 
skal i spil for at nå det endelige mål og sikre, at borgeren, om muligt, kommer tilbage til tidligere 
funktionsniveau. 

- Før forløb afsluttes afsøges og igangsættes, efter borgers ønske, muligheder således borgeren 
fremadrettet kan bevare det opnåede aktivitets- og funktionsniveau. 

 
Det er BASH Neuro-terapeuten, som vurderer forløbets konkrete indhold. Det er også BASH Neuro-
terapeuten, som tager beslutning om forløbets varighed. Indsatsen er dog tidsbegrænset. BASH-forløbene 
foregår i borgernes eget hjem og varetages af uddannede fysio- og ergoterapeuter.  
 
Forløbene foregår fortrinsvis på hverdage i dagtimerne, men kan også være i aftentimerne.  
 
BASH Neuro Funktionsevnebeskrivelser og Statusbeskrivelser varetages af BASH Neuro-terapeuterne 
(ergo- og fysioterapeuter) 
 
Forløbet består typisk af; 

- En henvendelse fra jobcenteret vedr. en specifik borger, der ønskes en funktionsevnebeskrivelse eller 
en statusbeskrivelse på. 

- Ved henvendelse om funktionsevnebeskrivelse tages kontakt til borgeren og der aftales tid til et eller 
flere besøg, således BASH Neuro-terapeuten har mulighed for at interviewe borgeren og se borgeren 
i en eller flere praktiske funktioner samt mulighed for at observere på funktionsevnen over tid. 

- Herefter udarbejder BASH Neuro-terapeuten en skriftlig funktionsevnebeskrivelse som sendes til 
både borgeren og borgerens sagsbehandleren i jobcenteret. 

- Ved henvendelse om en statusbeskrivelse, handler det om en borger som BASH Neuro har i forløb 
og der ønskes en status til sagsbehandlingen omkring hvor forløbet er og hvordan det fremadrettede 
forløb forventes at se ud. 

- BASH Neuro-terapeuten udarbejder en skriftlig status som sendes både til borgeren og borgerens 
sagsbehandler på jobcenteret 

 
Indsatsen foregår fortrinsvist på hverdage i dagtimerne. 
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Pårørende netværksgruppe / Pårørende undervisning varetages af BASH Neuro terapeut (ergo- og 
fysioterapeuter), hjerneskadekoordinator (sygeplejerske) fra Sundhedsafdelingen samt ergoterapeut fra 
Rehab Fredenshjem. 
 
Forløbet består typisk af; 

- En kontakt med pårørende som gerne vil enten modtage undervisning eller ønsker at deltage i en 
netværksgruppe 

- Undervisningsforløb er muligt to gange om året 
- Netværksgruppen mødes 1 gang om måneden   

 
Indsatsen foregår fortrinsvis på hverdage i dagtimerne. 
 
Sparring og undervisning i ”Kom til” – undervisningsforløb i forhold til at kommunikere med afasiramte 
varetages af BASH Neuro-terapeuterne (ergo- og fysioterapeuter) 
 
Forløb består typisk af; 

- Et undervisningsforløb i ”Kom Til” som udbydes til alle samarbejdspartnere i Vejen Kommune 
- Et sparringsforløb rettet ind omkring en specifik borger i samarbejde med plejemedarbejdere, 

pædagoger m.fl. fra Vejen Kommune 
 
Indsatsen foregår fortrinsvis på hverdage i dagtimerne. 
 

Henvisning og visitation 

Henvisningerne til BASH Neuro-forløb kan komme både fra borgere og pårørende samt fra mange 
samarbejdspartnere. Det er dog fra hjerneskadekoordinatoren og jobcenteret, at størstedelen af 
henvisninger kommer, men de kan også komme fra visitationen, BASH ude-terapeuter m.v. Det er BASH 
Neuro som foretager den endelige beslutning om hvorvidt borgeren falder inden for målgruppen og om 
hvilket forløb som skal opstartes. 
 
Klageadgang  

Hvis klagen vedrører personalet eller den udførte opgave, kan borgeren kontakte lederen af Aktivitets- og 
rehabiliteringsafdelingen eller lederen af Myndighed Ældre. Hvis klagen vedrører den sundhedsfaglige 
indsats eller tilsidesættelse af borgerens patientrettigheder, er der formel klageadgang til Styrelsen for 
Patientklager.  
 
Dokumentation og tavshedspligt 

Terapeuterne har pligt til at dokumentere i Nexus og registrere borgerens forløb. Oplysningerne bliver gemt 
elektronisk for at sikre dokumentation for planlagte og udførte forløb. Ifølge persondataloven har borgeren 
ret til at få indsigt i de registrerede oplysninger. 
Terapeuterne har som alle andre sundhedsfaglige personer tavshedspligt, og de må ikke videregive fortrolige 
oplysninger, som de får kendskab til gennem forløbet, uden at der er indhentet samtykke fra borgeren.  
 
Borgerens hjem som terapeutens arbejdsplads 

Når borgeren modtager BASH Neuro-forløb i eget hjem, så bliver hjemmet samtidigt terapeutens 
arbejdsplads, derfor stilles visse krav. Borgeren og de pårørende må ikke ryge i hjemmet, mens terapeuten 
arbejder i hjemmet, og der skal luftes ud, inden arbejdet påbegyndes. Husdyr skal være lukket inde i et rum, 
hvor terapeuten ikke kommer under sit besøg. 
 
Forventninger til borgeren 

- Borgeren skal være motiveret for BASH Neuro-forløb. 
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- Borgeren skal medvirke aktivt til at sætte mål for sit eget forløb.  
- Hvis borgeren er forhindret i at deltage i BASH Neuro-forløb gives der besked hurtigst muligt. 


