Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade
Hedensted Kommune indgår i perioden 2012 – 2014 i et projekt, der skal sikre bedre
sammenhæng i hjælpen til borgere, der har fået en hjerneskade.
Hedensted kommune ønsker med projektet at udbygge de eksisterende indsatser i
kommunen med ansættelse af en hjerneskadekoordinator.

Tværfagligt Hjerneskadeteam – i Hedensted Kommune.
Tværfagligt Hjerneskadeteam i Hedensted Kommunes mål er, at skabe en livline for voksne
borgere med erhvervet skade i hjernen og deres familie, således de opnår en enklere vej gennem
systemet.
At blive ramt af en hjerneskade er svær både for den ramte og de pårørende. Det betyder en
ændret hverdag. Det kan være svært at gennemskue, hvilke tilbud og i hvilken rækkefølge
tilbuddene skal komme i forhold til den aktuelle situation. Tværfagligt hjerneskadeteam består af
forskellige fagpersoner der tilbyder at rådgive og koordinere tiltag for at få hverdagen til at fungere
igen.
Følgerne af en hjerneskade kan være større eller mindre, og kan ramme vidt forskellige funktioner i
hjernen, som f.eks. lammelser, andre mindre synlige, som f.eks. planlægge hverdagen, huske,
tage initiativ m.m.

Målgruppe:
Personer med erhvervet ikke fremadskridende hjerneskade fra 18 år bosiddende i Hedensted
kommune. Personer med behov for rådgivning, vejledning, flere tiltag af hjælp/støtte på grund af
pludselig opstået hjerneskade som følger af: blodprop, hjerneblødning, infektion, godartet tumor,
trafikulykke, hjernekvæstelse o. lign.

Hjerneskadekoordinatoren koordinerer:



Overgang fra hospital til kommune og hermed være bindeled og tovholder mellem borger,
hospital og kommune.
Handleplan for rehabiliteringsforløb, således der er sammenhæng/overblik i den hjælp der
tilbydes, og at der arbejdes frem mod fælles mål på tværs af de involverede parter.

Hjerneskadekoordinatoren tilbyder:





Rådgivning og vejledning i forhold til ændret livsvilkår til den hjerneskadede og
familien/netværk ud fra den ” åbne samtale”.
Rådgivning og vejledning til hvordan man som familie/netværk kan støtte op, og komme sig
efter en hjerneskade.
Information om de kommunale tilbud og muligheder.
Kontakt, formidling og deltagelse i møder med involverede instanser og fagfolk.

Hjerneskadeteamet medvirker til:





Sikring af effektiv identifikation af behov og ressourcer hos borgeren.
Helhedsorienteret indsats hos borgeren.
Tværfaglig rådgivning og vejledning.
Veltilrettelagt og sammenhængende rehabiliteringsforløb.




Faglighed, identifikation af behov og ressourcer.
Styrkelse af den koordinerende tværfaglige indsats.

Det tværfaglige hjerneskadeteams målsætning:




Sætte fokus på kompetenceudvikling for personale der arbejder med senhjerneskadede
Opbygge og videreudvikle tilbuddet til senhjerneskadede i og uden for kommunen herunder
regionale tilbud.
Deltage i fora og indgå i et samarbejde med andre specialister inden for erhvervet
hjerneskade.

Alle er velkomne til at kontakte hjerneskadekoordinatoren:
Det kan være svær at overskue, hvor man skal henvende sig, hvem man skal tale med, og hvilke
muligheder og hjælp der findes både som hjerneskadet og pårørende/netværk.







Du kan selv henvende dig.
Dine pårørende/netværk kan rette henvendelse.
Hospitalet kan kontakte hjerneskadekoordinatoren.
Egen læge kan rette henvendelse.
Fagfolk du er i kontakt med kan rette henvendelse.
Andre

Tværfagligt hjerneskadeteams personale:
Hjerneskadekoordinator
Visitator fra Seniorservice
Ergoterapeut fra Rehabiliteringsafdelingen
Socialrådgiver fra Handicapafdelingen
Sagsbehandler fra jobcenter
Kontakt:
Hjerneskadekoordinator Marianne Folmer
Mobil: 24 34 14 48, E-mail: Marianne.Folmer@Hedensted.dk.

