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Velkommen
til vores
familiehus  

Familiehuset giver familierne plads til at kunne lege 

og slappe af. Det er placeret i smukke omgivelser 

med mulighed for både at opholde sig inde og ude. 

FAKTA 

Familiehuset er 600 m2 stort  

og indeholder:

–  8 lejligheder på 25-30 m2 med soveværelse,  

opholdsrum, badeværelse og terrasse

–  Stort fælleskøkken med tre kogeøer

–  Børnerum og opholdsrum i tilknytning til  

fælleskøkkenet

–  To tv-stuer

–  Atriumgård

–  Udendørs multibane hvor søskende og  

forældre kan spille bold

Når et barn bliver indlagt på Regionshospitalet Hammel 

Neurocenter til genoptræning efter at have fået  

en hjerneskade, kan barnets forældre og søskende bo i  

TrygFondens Familiehus Hammel Neurocenter under  

indlæggelsen. 

Vores familiehus gør det muligt for familien at deltage i 

barnets daglige genoptræning. Samtidig giver det familien 

mulighed for at kunne trække sig tilbage fra hospitalet  

og have et privatliv og et fællesskab med andre familier, 

der er i samme situation. 

TÆT PÅ HINANDEN

Huset er placeret lige ved siden af neurocentret, så forældre 

og søskende kan se over til Børn og Unge Sengeafsnit, 

hvor barnet er indlagt. Det giver tryghed for både det ind-

lagte barn og resten af familien at være tæt på hinanden. 

Formålet med vores familiehus er at give kriseramte børn, 

forældre og søskende et pusterum fra hospitalsmiljøet. 

Familierne skal føle sig hjemme i familiehuset, der giver dem  

plads til at være sammen som familie, selvom de gennemlever  

en af de vanskeligste perioder af deres liv
Trine Heidemann, underdirektør i TrygFonden. 
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Familiens hverdag  
i huset

TrygFondens Familiehus Hammel Neurocenter er belig-

gende i centrum af Hammel tæt på flere supermarkeder, 

en lille gågade, et fælleshus med bibliotek (Inside) og 

Frijsenborg Skoven. 

Forældre og søskende skal selv købe ind, lave mad, gøre 

rent og rydde op i køkkenet, stuerne og lejligheden, når 

familien bor i familiehuset. Vi stiller rengøringsmidler, støv-

suger, vaskemaskine og tørretumbler til rådighed i huset.

Vores serviceassistenter gør hver uge rent i husets 

fælles arealer. De gør også rent i lejlighederne, når en 

familie flytter ud. 

ÉN PÅRØRENDE ER MEDINDLAGT 

Det er gratis for den ene forældre at overnatte og spise med  

ved måltiderne på neurocentret (gælder én medindlagt 

pårørende til et barn under 18 år). For øvrige pårørende 

koster det 100 kroner for hver person at overnatte i  

familiehuset. Søskende under 12 år overnatter gratis. 

Vores familiehus er organiseret som et afsnit under  

Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neuro-

center. Der er ansat en frivilligkoordinator, der sammen 

med afsnitsledelsen fra Børn og Unge Sengeafsnit er 

ansvarlig for driften af huset og kontakten til familierne.  

Derudover er der tilknyttet en række frivillige til familie-

huset, der kan hjælpe og støtte familierne under  

opholdet. 

PRAKTISKE INFORMATIONER

Kontakt

Kontakt til TrygFondens Familiehus Hammel Neurocenter 

foregår via mailen neurocenter@hammel.rm.dk eller på  

telefon 7841 9350.

Nøglekort

Familien får udleveret to nøglekort til familiehuset på Børn 

og Unge Sengeafsnit 6. Nøglekortene åbner hoveddøren 

og den lejlighed, som familien har fået tildelt.

Sengelinned og håndklæder 

Familien skal selv medbringe sengelinned og håndklæder 

for at gøre opholdet så hjemligt som muligt. Der er dyner 

og puder i lejlighederne til to voksne og to søskende. 

Vores erfaring viser, at det er vigtigt, at hele familien kan  

være med i genoptræningsforløbet. Derfor spiller familiehuset  

en afgørende rolle for familierne under indlæggelsen
Bente Dam fra centerledelsen på Hammel Neurocenter. 
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Regionshospitalet  
Hammel Neurocenter 
Behandling og genoptræning  
efter en hjerneskade

TrygFonden  
Tryghed er en af de vigtigste  
grundsten i et godt liv

Familiehuset ved Hammel Neurocenter er blevet en  

realitet på baggrund af en donation på 25,5 millioner 

kroner fra TrygFonden. 

TrygFonden arbejder for, at alle mennesker i Danmark 

kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

Derfor støtter TrygFonden hvert år projekter inden for 

kerneområderne sikkerhed, sundhed og trivsel. Det gør 

TrygFonden, fordi tryghed er en af de vigtigste grundsten 

i et godt liv. 

Regionshospitalet Hammel Neurocenter er et special-

iseret hospital, der tilbyder behandling og genoptræning 

til patienter, der har fået en hjerneskade. Vores patienter 

kommer fra hele Vestdanmark (Jylland og Fyn), og et genop-

træningsforløb efter en hjerneskade tager lang tid og varer 

oftest flere måneder.

De indlagte børn og unge på Hammel Neurocenter har 

pådraget sig en hjerneskade som følge af en ulykke eller 

akut sygdom. Det kan eksempelvis være trafikulykker,  

hesteulykker, drukneulykker, infektioner i hjernen eller  

hjernetumorer. Der er typisk indlagt syv til otte børn året 

rundt. 

FAMILIEN HAR EN AFGØRENDE ROLLE 

En af barnets forældre bliver medindlagt og har en uvurderlig 

rolle i genoptræningsforløbet i forhold til at drage omsorg, 

deltage og støtte barnet i forløbet. Typisk overnatter den 

ene af forældrene på Børn og Unge Sengeafsnit hos det 

indlagte barn, mens den anden forælder sammen med 

eventuelle søskende bor i TrygFondens Familiehus Hammel 

Neurocenter. På den måde kan hele familien deltage i rele-

vante aktiviteter omkring det indlagte barn.

På vores sengeafsnit bliver der døgnet rundt arbejdet 

med, at barnet gennem træning genvinder tabte funktioner. 

Det kan blandt andet være førligheden, evnen til at løse al-

mindelige opgaver i hverdagen og evnen til at kommunikere. 
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Urbakkevej 8 · 8450 Hammel 

Tlf: 7841 9000

neurocenter@hammel.rm.dk 

www.hospitalsenhedmidt.dk/familiehus


