
 

Intropakke  
I får tilsendt en stor intropakke fuld af materialer fra os. Det er en smagsprøve på de fleste af de 
materialer vi aktuelt har til rådighed. 

Medlemsblad med posten 4 x årligt 
Vi sender automatisk en pakke med 10 medlemsblade til den tilmeldte institution/afdeling, hver 
gang der kommer et nyt blad. Antallet er fleksibelt. Ønsker I flere eller færre blade til samme 
adresse, giver I os bare besked, så vi kan aftale et andet antal. Det koster ikke ekstra. 
 
Rabat i vores webbutik 
Institutionsmedlemmer får 25% rabat på varer i butikken. Vi laver desuden nye materialer løbende. I 
vil automatisk få besked, når der er nyt, og tilsendt særlige rabatter på nye produkter. 

Invitationer til relevante webinarer 
Webinarer er en fantastisk måde at få eller opfriske viden. Som fagperson er det en stor fordel at et 
webinar ikke kræver, at man skal afsætte tid til transport. 

Elektronisk nyhedsbrev (hvis I ønsker det) 
Nyhedsbrevet er frivilligt at modtage, og I kan tilmelde en eller flere e-mailadresser. Nyhedsbrevet 
indeholder nyt fra foreningen og kan også indeholde andre relevante nyheder fra området. 

Automatisk medlemskab af og mulighed for at samarbejde med den lokale afdeling 
Som institutionsmedlem er I automatisk også medlem hos den lokale afdeling af 
Hjerneskadeforeningen. Derfra får I relevante nyheder fra lokalområdet, ligesom I har gode 
muligheder for samarbejde med lokalafdelingen om aktiviteter og rådgivning. 

Mulighed for sparring med foreningens socialrådgivere 
Foreningens socialrådgivere er til rådighed for sparring og vejledning på socialområdet - på telefon, 
mail og personligt efter aftale, og I vil også kunne lave aftale om oplæg og hjælp til at starte 
pårørendegrupper m.m. 

Mulighed for at få bragt cases i vores medlemsblad 
Vi er altid interesserede i de gode fortællinger fra arbejdet med mennesker med hjerneskade. Som 
institutionsmedlem har du mulighed for at få bragt cases i vores medlemsblad - og vi kan også 
hjælpe med at få de gode resultater på skrift. 

Mulighed for at få relevante aktiviteter omtalt i vores online kalender 
Har I brug for synlighed om en aktivitet for ramte eller pårørende, så kan I få den med i vores online 
kalender på hjerneskadet.dk, ligesom vi kan sætte ekstra fokus på aktiviteten med omtale på vores 
øvrige kanaler, for eksempel Facebookside og relevante grupper. 
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