Slagelse Kommune arbejder efter den danske definition
af rehabilitering:

Hvem kan kontakte
hjerneskadekoordinatoren?
> Hospitalet kontakter
hjerneskadekoordinatoren i
forbindelse med udskrivelse
> Man kan selv henvende sig

” Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt
samarbejdsproces mellem 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
vidensbaseret indsats. ”
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Henvendelse kan ske til Hjerneskadekoordinatorerne
Borgere fra 18 – 64 år

Signe Egede Petersson
Rosenkildevej 88B

> Pårørende kan henvende sig

4200 Slagelse

Telefon 58 57 57 20
Mobil 24 95 81 36
Fax 58 50 05 09

> Fagpersoner kan henvende sig

senie@slagelse.dk

Sikker mail: hjerneskadekoordinator@slagelse.dk
Borgere fra +65 år

Lena Fisker Gejr Larsen
Rosenkildevej 88B
4200 Slagelse

Telefon: 58575752
Mobil: 24920144

Mail: lelaa@slagelse.dk

Sikker mail: hjerneskadekoordinator@slagelse.dk
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> Egen læge kan henvende sig

Hjerneskadekoordinator

– borgerens kontakt og vejviser i kommunen

Hjerneskade
Målgruppen for Hjerneskadekoordinatorernes arbejde er voksne
fra 18 år, som har fået en varig skade i hjernen, der ikke er
fremadskridende.
Det drejer sig om personer, som har følger efter
• Blodprop i hjernen
• Hjerneblødning
• Hovedtraume efter ulykke
• Iltmangel, infektion eller godartede svulster
Hvert år rammes ca. 140 voksne mennesker i Slagelse Kommune
af en erhvervet hjerneskade.
Nogle rammes i så let grad, at de næsten kan leve som før.
Andre må leve med følger efter skaden, og har behov for hjælp.
Det kan være svært at overskue, hvor hjælpen findes. Her kan
hjerneskadekoordinatoren være behjælpelig.

Følger efter hjerneskade
Følgerne er helt afhængige af skadens art og omfang
Eksempler på følger efter en skade i hjernen:
Synlige og hørlige følger
• Lammelser af kropsfuntioner
• Koordinations- og styringsbesvær
• Balanceproblemer
• Kraftnedsættelse
• Sanseforstyrrelser på syn, hørelse og følesans
• Smerter
• Træthed
• Ændret tale
• Sproglige forstyrrelser (afasi)
Følger man ikke så let bemærker
• Nedsat opmærksomhed og koncentration
• Ændret tempo
• Problemer med at modtage og bearbejde information
fra omverdenen - perceptionsforstyrrelser
• Indlærings- og hukommelsesvanskeligheder
• Besvær med overblik, planlægning og initiativ
• Orienteringsvanskeligheder
• Problemer med tidsfornemmelsen
• Manglende sygdomsforståelse og -erkendelse
• Ændret personlighed og følelsesliv
Ofte er det de følger, man ikke så let bemærker, der giver de største
vanskeligheder.
Mange gange opdages følgerne først, når man igen skal løse opgaver
i hverdagen, ligesom man kan opdage, at det kan være svært at
deltage i sociale sammenhænge.

Rådgivning og vejledning
Hjerneskadekoordinatorerne er med til at skabe sammenhæng
mellem sygehus og kommune. Efter udskrivelse fra sygehus
afholder hjerneskadekoordinatoren ugentlige møder med
de neurofaglige fagpersoner, her deltager: fysioterapeuter,
ergoterapeuter, talepædagog, hjemmevejleder og
hjemmeterapeuter, dette for at koordinerer og sikre et
sammenhængende rehabiliteringsforløb.
Hjerneskadekoordinatorerne afholder tværfaglige
rehabiliteringsmøder, hvor de involverede fagpersoner, den
ramte og deres pårørende deltager. Her koordineres og justeres i
indsatser og plan.
Desuden kan Hjerneskadekoordinatorerne orientere om de tilbud,
der findes efter endt rehabilitering.
Hjerneskadekoordinatorerne rådgiver og vejleder.
Hjerneskadekoordinatorerne foretager ikke egentlig
sagsbehandling og har ikke
kompetence til at ændre
kommunale afgørelser.
Målet med hjerneskadekoordinatorerne arbejde
er at skabe
gennemskuelighed og
tryghed for den ramte
og de
pårørende gennem hele
rehabiliteringsforløbet.

