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Primært voksne i den erhvervsdygtige alder, som har erhvervet
sig en varig, men ikke fremadskridende hjerneskade.
Det drejer sig om personer, der har følger efter:
●● Blodprop
●● Hjerneblødning
●● Hjernetraume efter ulykke eller vold
●● Iltmangel, infektion eller godartede svulster i hjernen
Skaden kan have ramt vidt forskellige funktioner i hjernen, og følgerne kan have større eller mindre konsekvenser for den enkeltes
hverdag.
Nogle følger er synlige, som f.eks. lammelser af kropsfunktioner.
Andre følger er usynlige, som f.eks. evnen til at tænke, huske,
planlægge og udtrykke sig, ligesom der kan være følelsesmæssige ændringer.
Disse ”usynlige” skader er ofte dem, der giver de største vanskeligheder i dagligdagen, ligesom de kan være medvirkende til, at
det kan være svært at indgå og bevare kontakten i sociale sammenhænge.

Formålet med hjerneskadekoordineringen er at:
●● yde en specialiseret rådgivning til hjerneskaderamte, pårørende og fagpersoner.
●● hjælpe med at skabe overblik over og at bringe relevante aktører i spil i et sammenhængende rehabiliteringsforløb for borgeren
●● dele og formidle viden om eksisterende tilbud og muligheder
Koordinatoren har ikke myndighed til at bevillige eller ændre afgørelser.

Hjerneskadekoordineringen

Hjerneskadekoordinatoren har specialviden om de særlige
behov, personer med erhvervet hjerneskade og deres pårørende har som følge af den ændrede livssituation.
I koordineringen kombineres specialviden med de lovgivningsmæssige muligheder og eksisterende tilbud. Ved at
inddrage relevante samarbejdspartnere i sagen kan den
rette indsats iværksættes for den enkelte borger.

Hvem kan kontakte hjerneskadekoordineringen
●● Hospitaler i forbindelse med udskrivelse
●● Borgere og pårørende
●● Andre fagpersoner

Hjerneskadekoordineringen er en åben rådgivning, hvor alle kan rette henvendelse.
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Henvendelse kan ske til:
Kirsten K. Larsson
Hjerneskadekoordinator, ergoterapeut
Tlf.: 9982 7475, mobil 3199 7475
E-mail: kkl-aeh@aalborg.dk
Lone S. Malle
Hjerneskadekoordinator, socialrådgiver
Tlf.: 9982 7474, mobil 3199 7474
E-mail: lonemalle@aalborg.dk
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