Børn og unge med erhvervet hjerneskade
Pjece til forældre, børn & unge

Rehabilitering for børn og unge
med erhvervet hjerneskade
Når et barn eller et ungt menneske får en
hjerneskade bliver hele familiens hverdag påvirket.
Det er ofte ikke kun barnet og den nære familie,
der får brug for hjælp, men eksempelvis også
barnets bedsteforældre, venner og skolelærere.
Behovet for hjælp og rehabilitering kan være til
stede umiddelbart efter en hospitalsindlæggelse.
Det kan også opstå flere år efter skaden, når
kravene til barnet med tiden ændrer sig.
Rehabilitering kan for eksempel bestå af indlæring af
tabte færdigheder eller kompenserende strategier.
Center for Hjerneskade tilbyder familiecenteret,
tværfaglig rehabilitering på et neuropsykologisk
grundlag med vægt på koordinering og
kommunikation.

Familiecentreret
Barnet og familien står i centrum. Deres behov for
hjælp er i fokus. Både forældre og professionelle
deltager i beslutningstagning omkring rehabiliteringsindsatsen. De forskellige tiltag foregår så vidt
muligt i barnets eget nærmiljø, altså i hjemmet, i
institutionen eller på skolen. Det gør det lettere
for barnet at integrere det indlærte i hverdagen.
Interventionen evalueres løbende mellem forældre,
barnet og de professionelle.
Tværfagligt
Personalet består af højtuddannede specialister,
der samarbejder på tværs af faggrupper (neuropsykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, audiologopæd, børnesagskoordinator, familieterapeut,
socialrådgiver, lærer og sekretær).
På konsulentbasis er der tilknyttet børnelæge og
psykiater. Det tværfaglige team holder møder, hvor
indsatsen afstemmes og tilpasses.

Neuropsykologisk
Neuropsykologi er læren om sammenhængen
mellem hjerne og adfærd, tænkning og følelser.
En rehabilitering på et neuropsykologisk grundlag
indebærer, at psykologen tilfører netværket viden
om barnets funktionsniveau ud fra et udviklingspsykologisk perspektiv samt ud fra hjerneskadens
omfang og placering.
Koordinering og kommunikation
Det kræver en koordineret indsats for at få
et velfungerende rehabiliteringsforløb. Derfor
tilknyttes tværfaglige sager en koordinator. Denne
koordinator er med til at optimere kommunikation
og informationsudveksling mellem alle parter. På
den måde tilføres familien ressourcer.
Der bliver løbende udarbejdet tværfaglige rapporter,
ud fra hvilke den fremtidige indsats planlægges,
afstemmes og evalueres i samarbejde med familien.
En systematisk, koordineret og struktureret tilgang
sikrer, at familien inddrages som samarbejdspartner
uden, at de har koordineringsansvar.

Vores mål
Vores overordnede mål er at bevare eller højne
barnets og familiens livskvalitet. Det gør vi ved
at bidrage til at fremme barnets og familiens
muligheder og ressourcer for at opnå et så
selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.
Derfor skræddersys indsatsen med udgangspunkt i
familiens og barnets behov.
Dette indebærer:
• Fleksible tilbud og forløb - hvor de
professionelles tilgang til test, undersøgelser
og behandling tager udgangspunkt i barnets og
familiens aktuelle situation.
•

Undervisning om hjerneskader ved centrets
eksperter for barnet, familien, fagpersoner og
øvrige involverede i barnets netværk.

•

Tilbud om langsigtet støtte til barnet, familien
og netværket.

•

Brug af nyeste viden fra forskning.

Første kontakt til centret

Tilbuddet

Efter henvisning fra kommune, egen læge eller
familien arrangeres en samtale med familien enten
telefonisk eller ved et møde. Herefter indhentes
sagsakter.

Afhængig af familiens behov kan tilbuddet
indeholde en eller flere aktiviteter:

På baggrund af ovenstående laves et tilbud til
kommunen. Efter bevilling og udredning skræddersys interventionen yderligere.

Undersøgelser/vurderinger: for eksempel en
fagspecifik neuropsykologisk eller tværfaglig
undersøgelse, samtaler med forældre, lærer,
pædagoger eller observation i daginstitution/skole.
Rehabilitering: kognitiv træning for eksempel af
hukommelse og opmærksomhed, socialfærdighedstræning, fysio- og ergoterapeutisk træning,
audiologopædisk træning, særligt tilrettelagte
skoleforløb.

I har gjort et super flot stykke
arbejde i forhold til Anne og hendes
familie. Jeg ved, at det har været
en enorm tryghed for forældrene at
have haft mulighed for at nyde godt
af jeres faglighed både i direkte
relation til Anne og som vejledning/
rådgivning til dem.
Sagsbehandler

I taler til mig som om jeg er normal,
alle andre taler bare om, hvad de
har bestemt for mig.
17-årig dreng

Rådgivning/vejledning: for eksempel samtaler med
barnet, forældrene og/eller hele familien, vejledning
af daginstitutioner/skole, hjælp til at vælge
kommende institution/skole og efterskole.
Undervisning: undervisning til familien, daginstitution/skole og netværk om barnets skade.

Undervejs i forløbet
Der er jævnligt planlægnings- og evalueringsmøder,
hvor alle involverede drøfter effekten af indsatsen.
Indsats og mål bliver dermed løbende afstemt og
tilpasset.

Afslutning
Rehabiliteringen afsluttes med et møde mellem forældrene, barnets daginstitution/skole, kommunen
og Center for Hjerneskade.

På mødet gennemgås den afsluttende rapports
indhold og anbefalinger for fremtiden.

Center for Hjerneskade og afdelingen for
børn & unge med erhvervet hjerneskade
Center for Hjerneskade søger hele tiden at forstå
hjerneskadens påvirkning af de fysiske, psykologiske, neurologiske, følelsesmæssige og sociale
funktioner.
I afdelingen for børn og unge med erhvervet
hjerneskade kombinerer vi erfaringer fra det daglige
familiecentrerede arbejde med fokuseret forskning
og samarbejde med andre organisationer.
Center for Hjerneskade søger at være et
kompetencecenter indenfor kognitiv og fysisk
rehabilitering efter en hjerneskade, til gavn for den
enkelte bruger og samfundet i almindelighed.

Kontakt
Afdelingen for børn og unge med erhvervet hjerneskade
Center for Hjerneskade
Københavns Universitet
Afdelingsleder Nina Madsen Sjö
Amagerfælledvej 56 A
2300 København S
nina@cfh.ku.dk
Tlf. 35 32 90 06
www.cfh.ku.dk

