
Ændringsforslag 

 

SHH-S-01 – Sanse- og træningshave på Center for 

senhjerneskade 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:................. Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik 

Vedtaget: ....................... Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 20. august  

 ..................................... 2021, sag nr. 7.  

 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Helle Damgaard 

Tlf. nr.: .......................... 21703032 

E-mail: ........................... dhell@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 600 0 0 0 

I alt kassefinansieret 600 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Center for Senhjerneskade er et botilbud til voksne med en erhvervet hjerneskade i svær til 

meget svær grad, men med normal opvækst og indlæring. Botilbuddet er et midlertidigt og va-

rigt bo- trænings- og aktivitetstilbud med døgndækning. 

På det åbne græsområde langs Sjællandsvej foreslås etablering af et afskærmet uderum til 

trænings- og sanseaktiviteter. 

Der kan f.eks. etableres sti og aktivitetsbane med motorikredskaber til sansning og specifik 

træning f.eks. rettet mod kropsbalance. Eksempelvis kan der etableres trampolin/remgynge 

eller tilsvarende. Rundt om pladsen kan der være bærbuske og let løvede fuglekirsebærtræer, 

samt andet afskærmning, så aktiviteten/træningen kan foregå uforstyrret og undgå at for-

styrre øvrige ting, der foregår omkring stedet. 

Der skal etableres lamper, som kan oplyse pladsen, så stedet også er egnet til aktiviteter i 

ydertimerne til f.eks. aftentræning eller spil. 

Borgere med erhvervet hjerneskade kan have gavn af et stimulerende uderum med bevidst fo-

kus på udeliv i hverdagen og et design til gavn for beboere, pårørende og personale. 

Borgerne har behov for individuelle daglige stimuli for at fremme trivsel og livskvalitet. 

Som led i genoptræning af borgere, efter en erhvervet hjerneskade ønskes det, at sammen-

sætte et tværfagligt træningsforløb, som er individuelt tilpasset den enkelte borger.  

Sansehaven ønskes som en integreret del i udetræningen. Med en helhedsorienteret tilgang 

tages der udgangspunkt i borgerens centrum og med en forebyggende indsats bringes borge-

res egne ressourcer i spil. I haven afprøves grænser og genvindes tabte færdigheder. 
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Når der tilrettelægges et genoptræningsforløb, er det vigtigt at det er meningsfyldt for borge-

ren. Det betyder, at tages udgangspunkt i borgerens daglige gøremål og kunnen inden skaden 

indtraf for at genvinde disse færdigheder bedst muligt. Det kan være at cykle, at fiske, lave 

mad, gøre rent, slå græsset i haven eller at sætte snor på hunden. Alle sammen bevægelser, 

som kan være vanskelige at udføre, når førligheden er ramt. 

Med en sansehave har borgerne mulighed for at være sammen om opgaver eller aktiviteter i 

naturen, og det giver gode oplevelser og et godt fællesskab. Alle får frisk luft og motion og 

man løser i fællesskab forskellige opgaver, udveksler erfaringer m.m. Sansehaven skal med-

virke til at mangfoldiggøre den træning der i dag tilbydes borgere indskrevet på ophold på 

Center for senhjerneskade. 

Flere undersøgelser viser, at der er en positiv sammenhæng mellem rehabilitering og naturen. 

Blandt specialister er man enige om, at naturen har en positiv effekt på trivsel, stress og de-

pression – dette til trods for, at der fortsat mangler mere præcis forskning på området. 

Forslaget flugter med visionerne bag ”Borgerens centrum” og ”Selvværd og Sammenhæng”. 

Etablering af en sanse- og samværshave kan ikke finansieres inden for Center for senhjerne-

skades egen budgetramme. Men de løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter forventes at 

kunne afholdes inden for den løbende drift. 


