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Fredag d. 25. juni kl. 13 afholder Frederikshavn Kommune og Frederikshavn 

Boligforening første spadestik for byggeriet af SenhjerneskadeCenter Nord. 

Arrangementet foregår på Anholtvej 6, 9900 Frederikshavn.  

 

 

Samtidig markeres indledningen på et samarbejde mellem Frederikshavn Kommune, 

Aalborg Universitet og University College Nordjylland. Dette samarbejde skal bidrage til 

videreudvikling af senhjerneskadeområdet.  

 
Frederikshavn Kommune vil være foregangskommune på senhjerneskadeområdet, 

og bygger derfor som det første sted i landet et botilbud, hvor der tilknyttes 

forsknings- udviklings- og innovationsaktiviteter. Derudover er erhvervsliv og 

velfærdsteknologi tænkt med i byggeriet fra start, hvilket gør centeret og byggeriet 

helt unikt. Målet er, at senhjerneskadecentret ud over et botilbud på et højt fagligt 

niveau også bliver et center for udvikling af nye og forbedrede tilbud til 

senhjerneskadede. SenhjerneskadeCenter Nord forventes indflytningsklart i januar 

2012, hvor det udover de 12 boliger vil stå klart med lokaliteter til forsknings- og 

udviklingsaktiviteter og et dagcenter for beboerne samt for senhjerneskadede 

borgere i eget hjem, hvor der bl.a. vil være værksted samt trænings- og wellness 

lokaler.  

Baggrunden for projektet 

De seneste årtiers landvindinger inden for lægevidenskaben medfører, at flere og 

flere og ofte relativt yngre borgere, der rammes af alvorlige blødninger eller 

blodpropper i hjernen, trafikulykker, forgiftninger (f.eks. som konsekvens af en 

overdosis) mv. overlever. Mange af disse pådrager sig dog svære hjerneskader, 

hvilket stiller store krav til den indsats, kommunerne skal iværksætte for at 

imødekomme borgernes behov for hjælp. Frederikshavn Kommune etablerer 

derfor et center for senhjerneskadede, som bliver et specialiseret botilbud med 12 

boliger til borgere med en meget svær senhjerneskade og forsknings-, udviklings- 

og innovationsaktiviteter under samme tag. Centret får navnet 

SenhjerneskadeCenter Nord. 

Forskere, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv er tænkt med fra start 

”Senhjerneskadeprojektet er unikt, fordi det fra starten har indarbejdet samspillet 

mellem praksis, forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter”; siger 

socialudvalgsformand Peter E. Nielsen. ”Jeg har derfor store forventninger til dette 

samarbejdsprojekt, hvor jeg håber, at forskerne og underviserne får en tæt tilknytning til 

den øvrige del af centret.” 
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Bodil Brander Christensen, udviklingschef fra University College Nordjylland er enig i, 

at der er tale om et unikt samarbejdsprojekt: ”Det er et usædvanligt og fremsynet 

samarbejde Frederikshavn Kommune har etableret. Vi ser sjældent at forskning, 

udvikling og innovation fra starten er indtænkt i etablering af tilbud til en gruppe af 

borgere med særlige behov. Jeg er sikker på, at vi med vores viden- og 

udviklingsmiljøer og vores uddannelser inden for såvel det pædagogiske som det 

sundhedsfaglige område kan bidrage til, at forsknings- og udviklingsarbejdet sker med 

udgangspunkt i borgernes situation og behov. Det er meget værdifuldt for os at have et 

samarbejde med kommunens medarbejdere. Vi får viden fra praksis, som vi anvender i 

udviklingen af vores uddannelser og i vores efter- og videreuddannelsesaktiviteter. På 

den måde bidrager projektet også til kvalificering af fremtidens medarbejdere inden for 

dette område.” 

”Projektet har også en naturlig erhvervsudviklingsdimension, hvor et samarbejde 

mellem centret og private virksomheder kan være med til at sætte udvikling af nye 

produkter i gang til gavn for senhjerneskadeområdet generelt”, supplerer Peter E. 

Nielsen. ”Erhvervsudviklingsdimensionen må meget gerne kunne medvirke til at skabe 

vækst i Frederikshavn kommune og Nordjylland mere generelt. Det kan være i form af 

fremstilling og salg af nye velfærdsteknologi-produkter og hjælpemidler og således 

være med til at få nye arbejdspladser til området.”  

 

For yderligere oplysninger kontakt: 

 

Formand for Socialudvalget Peter E. Nielsen tlf. 40 14 79 17 (e-mail: pnie@frederikshavn.dk)   

Direktør for Social- og Sundhedsforvaltningen Jan Nielsen på tlf. 29 48 62 81  

(e-mail:janl@frederikshavn.dk) 

Seniorkonsulent  Anders Hind tlf: 20 49 04 76 (e-mail: anhi@frederikshavn.dk) 

Planlægger Gitte Schimmell tlf: 98 45 53 43 (e-mail: gisc@frederikshavn.dk) 

Udviklingschef på University College Nordjylland Bodil Brander Christensen  

tlf. 72 69 03 25 (e-mail:bbc@ucn.dk) 

Lektor Pirkko Raudaskoski, Institut for kommunikation Aalborg Universitet tlf: 29 89 57 

02 (e-mail: Pirkko@hum.aau.dk) 

Key Account Manager, Ropox A/S, Ebbe Brag tlf: 23 74 07 05 (e-mail: eb@ropox.dk) 
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