TILBUD TIL BORGERE MED PLUDELIGT OPSTÅET HJERNESKADE

Hjerneskadekoordination

HJERNESKADE OG FØLGER
En pludseligt opstået hjerneskade skyldes oftest:
•
•

Blodprop eller blødning i hjernen
Slag mod hovedet fx i forbindelse med trafikuheld

Nogle oplever mindre følger, mens andre oplever sværere og mere langvarige følger
som kræver behandling og genoptræning.
Følgerne efter en hjerneskade kan ramme vidt forskellige funktioner i hjernen. Det kan
være synlige følger som fx lammelser, kraftnedsættelse og talebesvær.
Det kan også være mere usynlige følger som fx ekstrem træthed, hukommelsesproblemer, nedsat koncentrationsevne og problemer med at overskue hverdagen.
De mere usynlige følger kan være svære at håndtere både som hjerneskadet og som
pårørende og kræver derfor særlig opmærksomhed.

FREDERIKSSUND KOMMUNE HAR EN HJERNESKADEKOORDINATOR

Hjerneskadekoordinatoren tilbyder råd og vejledning til dig, der har fået en hjerneskade.
Hjerneskadekoordinatorens opgave er også at sikre, at du oplever mest mulig
sammenhæng og tryghed i din rehabilitering.
Hjerneskadekoordinatoren skal også sikre, at de fagpersoner du møder under dit
rehabiliteringsforløb samarbejder med dig mod et fælles mål. Fagpersonerne kan fx være
socialrådgivere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og talepædagoger.
Hjerneskadekoordinatoren tilbyder at deltage i møder på hospitalet og i samtaler med
kommunens forskellige afdelinger og med din arbejdsplads.
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Hjerneskadekoordinatoren tilbyder derudover råd og vejledning til dine pårørende.

HVEM KAN HENVENDE SIG TIL HJERNESKADEKOORDINATOREN?

•
•
•

Borgere i Frederikssund Kommune, som får pludseligt opstået hjerneskade.
Pårørende til denne gruppe.
Samarbejdspartnere

REHABILITERING

Frederikssund kommune har ansat en hjerneskadekoordinator, da kommunen ønsker at
arbejde rehabiliterende i indsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade.
Rehabilitering betyder blandt andet at samarbejde målrettet med borgeren, fagpersoner
og pårørende frem mod det bedst mulige liv efter en skade.
Rehabilitering kan defineres på følgende måde:

”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt
samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren,
som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller
sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres
på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret,
sammenhængende og indsats.”
(Kilde: Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet, Marselisborgcentret 2004)

Kontakt:
Hjerneskadekoordinator
Mette Lyskjær Jensen
Telefon: 21 31 57 09
Skriv sikkert til Frederikssund kommune via Borger.dk
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