
 

 
 

                                                                                                                                      CSU  Holbæk,  
 

Kontaktoplysninger  

 

Gå fra parkeringspladsen op ad stien, forbi bommen og drej til venstre 

 

Følg fortsat stien – hvor den drejer mod højre finder du NFAs indgang, SP15 

 

SP15 

Neurofaglig ergoterapeut 
Maria Møllegaard 
marmo@holb.dk 
Tlf: 72 36 59 46 

Neurofaglig ergoterapeut 
Gitte Koolman 
gkool@holb.dk 
Tlf: 72 36 13 66 
 

Find vej til os 

Neurofaglig ergoterapeut 
Minna Bak Bøyesen 
minbb@holb.dk 
Tlf: 72 36 99 76 
 

Neurofaglig ergoterapeut 
Rikke Graae Pedersen 
riped@holb.dk 
Tlf: 72 36 87 19 
 

   

CSU Holbæk, Kommunikationscenteret 

NEUROFAGLIG 

ARBEJDSREHABILITERING (NFA) 
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   Hvad er NFA? 

NeuroFaglig Arbejdsrehabilitering er forankret på CSU Holbæk, Kommunikations-

centeret.   NFA er en del af den samlede neurofaglige rehabiliteringsproces for 

borgeren i den erhvervsaktive alder, som har pådraget sig en hjerneskade. NFA 

arbejder tæt sammen med borger, pårørende, arbejdsplads og faglige aktører 

omkring borgeren både i og udenfor kommunen. 

 

 

Overordnede mål: 

Indsatsens overordnede mål er at sikre, at potentielt arbejdsføre borgere med 

en erhvervet hjerneskade eller hjernerystelse ikke ender uden for 

arbejdsmarkedet. Borgeren støttes i sin rehabiliteringsproces i forhold til 

afklaring af den fremtidige forsørgelse med fokus på arbejdslivet, dagliglivet, 

det fysiske, psykiske og kognitive helbred samt den personlige udvikling. Alle 

forløb tilrettelægges individuelt i forhold til den enkeltes ressourcer, barrierer, 

udviklingsmuligheder og hele livssituation. 

 

 

Praktisk: 

Når det, i det tværfaglige team, vurderes relevant at igangsætte et rehabiliterings-

forløb med fokus på udvikling og afklaring af arbejdsevnen, kontaktes NFA (evt. via 

hjerneskaderådgiver).  

 

Såfremt der ikke er tilknyttet et tværfagligt team til borgerens rehabiliterings-

forløb, kan der henvises direkte fra Jobcenter ved henvendelse til NFA.  

 

CSU Holbæk, Kommunikationscenteret 
NFA, Hjerneskadeafdelingen 

Seminarieparken 2, SP15, 4300 Holbæk 
 

Mail: nfa@holb.dk. 

Målgruppe 
 

Borgere med følgende diagnoser og et rehabiliteringsbehov på avanceret 

stratificeringsniveau jf. Sundhedsstyrelsens Forløbsprogram kan komme i 

betragtning til et forløb: 

 

» Apopleksi  

» Traumatisk hjerneskade  

» Hjernehindeblødning 

» Tumor i hjernen  

» Infektioner 

» Diffuse skader i hjernen pga. iltmangel, giftstoffer eller anden  

   skadelig virkning  

» Hjernerystelse 

Indsatsområder i NFA  

 
» Arbejdsfastholdelse eller tættere tilknytning til arbejdsmarkedet 

» Afdækning af fysiske og kognitive vanskeligheder ift.  

   arbejdsmarkedet. 

» Afklaring af skånebehov 

» Arbejdspladsindretning, relevante hjælpemidler og  

   kompenserende ordninger 

» Vurdering af realistisk effektiv arbejdstid. 

» Udvikling af mestringsstrategier til bedst mulig fysisk, kognitiv  

   og psykisk formåen på relevant arbejdsplads 

» Rådgivning og vejledning af arbejdsgiver og kolleger 

» Større erkendelse af egen situation og begrænsninger 

» Udvikling af personlig identitet og arbejdsidentitet 

» Udvikling og implementering af nye strukturer i dagligdagen  

   med henblik på optimal energiforvaltning 

» Rådgivning og vejledning af pårørende 


