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Målgruppe:

Voksne med erhvervet
hjerneskade

For dig som har fået :
 Blodprop i hjernen
 Hjerneblødning
 Hjernetrauma efter fald, trafikuheld
mv.
 Følger efter hjernebetændelse
 Følger efter iltmangel
 Hjernetumor
 Følger efter tidligere hjerneskade

Kontakt til neuroteam:
Træningsafdelingen: 633337872 dgl.
8.00-9.30 og 12.30-13.30
Jobcenter: 63337132 dgl. 8.00-15.00

Informationspjece

Voksen-handicap.: 63337904 dgl.
8.00-15.00

VSU: 63338160 dgl. 8.00-15.00

Informationer til dig som har fået
en hjerneskade og er borger i Nyborg Kommune.

Visitation: 63337540 dgl. 9.00-11.00

Pjecen er også for dine pårørende.
Som familie eller pårørende er du
velkommen til at henvende dig.

At blive ramt af en hjerneskade kan være svært
både for dig og dine pårørende, da det ofte medfører en ændret hverdag.
Følgerne efter en hjerneskade kan være meget
forskellige fx :













Udtrætning mentalt og fysisk
Tale og forståelsesproblemer
Synsforstyrrelser
Nedsat hukommelse, overblik og planlægningsevne
Nedsat initiativ
Svært ved at bruge din arm eller ben
Synkeproblemer
Indlæringsproblemer
Ændring af personlighed
Følelsesmæssige forandringer
Svimmelhed og nedsat balance

Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem tilbuddene og at det giver mening for dig, så du får
den bedst mulige rehabilitering til at opnå en selvstændig og meningsfuld hverdag.
I Nyborg kommune har vi et neuroteam som i
samarbejde med dig vil prøve:



At skabe overblik over dit rehabiliteringsforløb
At sikre en tværfaglig koordinering med
dig, dine pårørende og relevante fagpersoner.

Neuroteamet samarbejder også med :
 Hjerneskaderådgivningen
 CKV (Specialrådgivningen ift. tale-, høreog synsproblemer og It-problemer.)

Neuroteamet tilrettelægger et individuelt forløb
i samarbejde med dig og relevante fagpersoner.
Der kan tages udgangspunkt i flg. områder:











Træningsindsats
Støtteperson, ledsagerordning
Arbejde, uddannelse, forsørgelsesgrundlag
Voksenspecialundervisning (VSU)
Personlig og praktisk hjælp
Sygepleje
Hjælpemidler
Støtte til børn af ramte forældre
Kørselsordninger
Familie og netværk

Neuroteamets funktioner i Nyborg Kommune:
Jobcenter : Tager sig af din sag vedr. sygedagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse eller revalidering. Desuden arbejdsfastholdelse, virksomhedspraktik, erhvervs- og uddannelses vejledning, afklaring af din fremtidige beskæftigelsesmæssige situation og forsørgelsesgrundlag.

Voksenspecialundervisningen (VSU): Undervisning ex. i forhold til nedsat hukommelse, overblik og struktur, genindlære og kompensere for tabte funktioner,
indsigt i egen livssituation .......

Træningsafdelingen : Fysisk og kognitiv træning specifikt og rettet mod hverdagens aktiviteter. Træningen kan foregå individuelt eller på hold i træningscenteret
og/eller i eget hjem/lokalmiljø

Voksen-handicapgruppen : Socialpædagogisk støtte, henvisning til dag- og døgntilbud, ledsageordning, ansøgning om merudgifter iht Sel § 100
Pleje - og omsorgsafdelingen. (Visitation) : Visitering til praktisk og personlig hjælp, syge plejeydelser, plejehjemsplads, visitering til rehab. center mv.

