Hjerneskadecenter
Virum

HJERNESKADECENTERVIRUM
Specialiseret neurorehabilitering til børn og unge med erhvervet hjerneskade
1

INDHOLD
3
4
5
6
6
6
7
7

OM OS

OM OS
VORES TILBUD
INTENSIV REHABILITERING
UDREDNING
SPECIALISEREDE KONSULENTFORLØB
REVURDERING
REHABILITERING EFTER HJERNERYSTELSE
KOMPETENCEUDVIKLING TIL FAGPERSONER

Hjerneskadecenter Virum er et højt specialiseret
rehabiliteringscenter, som varetager rehabilitering
til børn og unge med erhvervet hjerneskade,
efter de er blevet udskrevet fra hospitalet. Det
har væsentlig betydning for barnets eller den
unges udvikling, at der rettidigt iværksættes
et helhedsorienteret tilbud, da timingen er
altafgørende for rehabiliteringsindsatsen.

Resultatet af vores indsats er børn og unge der
opnår det bedst mulige funktionsniveau både fysisk,
kommunikativt og mentalt. Vi ser familier der igen
kan varetage hverdagslivets opgaver og et netværk
omkring barnet eller den unge, der har fået viden og
indsigt, så de gode resultater kan fastholdes.

På centret samarbejder specialiserede fagprofessionelle: neuropsykologer, neuropædagoger,
speciallærere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og
logopæder under samme tag. Vi har indgående
viden om og erfaring med neurorehabilitering af
børn og unge med erhvervet hjerneskade. Vi
tilrettelægger og justerer forløbene individuelt
efter den enkeltes udvikling og behov i tæt dialog
med familie og hjemkommune.

NEUROPSYKOLOG
En erhvervet hjerneskade er en skade på hjernen,
som er opstået 28 dage efter fødslen eller senere.
Hjerneskaden kan skyldes traume eller sygdom
som f.eks. hjernebetændelse, apopleksi eller
hjernetumor. En hjerneskade kan også opstå
efter iltmangel ved drukneulykker, hjertestop
eller forgiftning.

ERGOTERAPEUT

SPECIALLÆRER

FYSIOTERAPEUT

NEUROPÆDAGOG

LOGOPÆD
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VORES TILBUD
På Hjerneskadecenter Virum har vi ingen
standardpakkeløsninger, men skræddersyer
forløbene efter den enkeltes behov. Ingen bør
vente på en rehabiliteringsindsats, så vi har
altid en plads klar få dage efter henvendelse.

INTENSIV REHABILITERING
Vi tilbyder specialiseret, tværfaglig rehabilitering
til børn og unge med følger efter let, moderat eller
svær erhvervet hjerneskade. Vanskelighederne kan
vise sig som mentale, kommunikative og motoriske
funktionsnedsættelser.
Målgruppen for vores tilbud er:
• Børn og unge op til 25 år, der har fået en
hjerneskade efter traume eller sygdom.
• Børn og unge op til 25 år, som efter
en hjernerystelse fortsat oplever
funktionsnedsættelser.
Vi tilbyder også støtte, rådgivning og vejledning
til forældre, søskende, øvrige pårørende samt
netværket omkring barnet eller den unge.

Når et barn eller en ung har fået en erhvervet
hjerneskade og har behov for højt specialiseret
genoptræning, kan vi tilbyde intensiv, tværfaglig og
individuelt tilrettelagt rehabilitering. Rehabiliteringen
er et dagtilbud på vores center i Virum, hvor
træningen finder sted alle hverdage i en kortere
eller længere periode – typisk fra tre måneder op
til et år. Alt efter barnets eller den unges behov,
sammensættes et personligt rehabiliteringsskema
med både individuel og gruppebaseret træning.

Som det første afdækker vi funktionsevne og
potentialer efter skaden ud fra en tværfaglig
udredning. Den efterfølgende rehabilitering sigter
mod at generhverve så mange tabte færdigheder
som muligt, og barnet eller den unge trænes
desuden i kompenserende strategier, hvis der
er varige funktionsnedsættelser.
Familien bliver inddraget tæt gennem
forældresamtaler og rådgivning, søskendedage,
hjemmebesøg, samt undervisning af pårørende.
Undervejs i forløbet udarbejdes tværfaglige
statusrapporter og vi holder løbende netværksmøder om barnets eller den unges udvikling.
Alle forløb afsluttes med en grundig overlevering
til kommunen.

Børn og unge med erhvervet hjerneskade
oplever ofte en lang række problemer, som
påvirker relationer, skolegang og hele deres
udvikling og fremtid. De kan have mentale
problemer, personligheden kan ændre sig,
de kan have problemer med at bevæge
sig, udtrættes og kan have svært ved at
kommunikere. Alt sammen påvirkninger, som
betyder, at de ikke kan leve, lege og udvikle
sig som andre børn og unge.
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UDREDNING

REVURDERING

Vi tilbyder tværfaglig eller neuropsykologisk
udredning som en del af et intensivt forløb eller
som en selvstændig ydelse. I udredningen bliver
barnets eller den unges aktuelle funktionsniveau
afdækket, og der udarbejdes anbefalinger til
fremtidige indsatser og tiltag.

Følgerne efter en erhvervet hjerneskade i
barndommen vil typisk ikke være stationære før
barnet er voksent, og konsekvenserne efter skaden
kan ændre sig i takt med barnets udvikling. Derfor
anbefaler vi løbende tværfaglige revurderinger.

SPECIALISEREDE
KONSULENTFORLØB
Formålet med et specialiseret konsulentforløb er
at sikre de rette kompetencer og den nødvendige
viden om erhvervet hjerneskade eller svær hjernerystelse.
Vi tilbyder f.eks.:
• Faglig sparring med fagpersoner i barnets eller
den unges hjemkommune
• Rådgivningsforløb til familier eller fagpersoner
• Tovholderfunktion og deltagelse i netværksmøder
• Samtaleforløb med den unge
• Støttende samtaler med forældre i krise

Det er særligt vigtigt at teste barnet eller den unge
omkring de udviklingsmæssige milepæle, og som
minimum inden skolestart, før teenagealderen og
inden overgang voksenlivet. Den tværfaglige retest
har til formål at vurdere udviklingen af barnets eller
den unges funktionsniveau, og danner grundlag for
anbefalinger til eventuel justering af indsatser eller
nye tiltag.

REHABILITERING EFTER
HJERNERYSTELSE
Efter en hjernerystelse forsvinder symptomerne
oftest inden for få uger. Nogle børn og unge oplever
dog at følgerne varer ved, og i de tilfælde er det
vigtigt at hjælpe barnet eller den unge samt familien
videre. Foruden familien inddrager vi, efter behov,
også daginstitutionen, skolen, fritidstilbuddene og
de øvrige pårørende.
Alle forløb er individuelt tilrettelagt og vi har gode
erfaringer med at få vendt situationen i løbet af
kort tid, så barnet eller den unge igen får en normal
hverdag.

KOMPETENCEUDVIKLING
TIL FAGPERSONER
Vores viden om børn og unge med erhvervet
hjerneskade er evidens- og forskningsbaseret,
og bygger samtidig på en unik praksiserfaring
fra det daglige arbejde med målgruppen.
Derudover har vi mange års erfaring som
VISO-leverandør. Med baggrund i dette kan vi
tilbyde kompetenceudvikling og temadage på
et højt specialiseret niveau. Vi sammensætter
kompetenceudviklingsforløbene efter behov.
Emnerne kan f.eks. være:
• Neurorehabilitering af børn og unge
• Mental udtrætning efter erhvervet hjerneskade
• Sorg og krise hos forældre
• Neuropædagogik
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KONTAKT OS
Vi kan hjælpe med at beskrive ydelser og beregne
priser i visitationsprocessen - visitationen er altid
gratis og uforpligtende.
Få mere information om vores tilbud på vores
hjemmeside eller kontakt os på tlf. 45 11 51 00.

Hjerneskadecenter
Virum
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Kongevejen 256
2830 Virum
Telefon: 45 11 51 00
Mail: hjernecenter@regionh.dk
www.hjerneskadecentervirum.dk

