Hjerneskadecentrets Børn- og Ungeteam

Tilbud til børn og unge
i Aalborg Kommune
med erhvervet hjerneskade
Taleinstituttet og
Hjerneskadecenter Nordjylland

Hjerneskadecentrets Børn- og Ungeteam tilbyder
Børn og unge med erhvervet hjerneskade har fået skader i
hjernen på et tidspunkt, hvor hjernen endnu ikke er fuldt udviklet.
Det er derfor væsentligt, at rehabiliteringen både har til formål
at genskabe færdigheder, og at den almindelige udvikling
understøttes bedst muligt.
Hjerneskadecenterets Børn- og Ungeteam tilbyder alle børn i
kommunen med erhvervet hjerneskade specialiseret tværfaglig
udredning, rehabilitering og opfølgning med råd og vejledning
til de personer, der omgiver barnet.
Udredning
Udredningen foregår på Hjerneskadecenteret, hvor barnet vil
blive testet af en neuropsykolog og/eller af en neuropædagog/
talepædagog. Der gives tilbagemelding til forældre og netværk
på Hjerneskadecentret efter aftale.
Rehabilitering
Vi fokuserer på, at rehabiliteringen foregår i barnets nærmiljø.
Derfor er det vigtigt at forældre, pædagoger, skolelærere m.v.
er klædt på i forhold til at understøtte barnets behov i dagligdagen.
Børn- og Ungeteamet har derfor en udkørende funktion, hvor
observation og opfølgning foregår i børnehaven/skolen, og
hvor de personer, der omgiver barnet i dagligdagen, får øget
indsigt i og forståelse for vanskelighederne. Dette sker i tæt
samarbejde med PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).
I visse tilfælde kan der aftales forløb på Hjerneskadecenteret,
f.eks. i form af støttende samtaler med barn og/eller familie.
Nationale retningslinjer
Vi arbejder efter de nationale retningslinjer for rehabilitering af
børn og unge. Sundhedsstyrelsen har udfærdiget et forløbsprogram, som alle kommuner bør følge. Vores indsats er baseret
på disse vejledninger og retningslinjer.

Hjerneskadesamråd
Vi tilbyder forældrene, at deres barns sag kan komme på
børnesamråd. Børnesamrådet består af repræsentanter fra
PPR, Hjerneskadecenteret, kommune, og f.eks. skole, sygehus, træningscentret for børn og unge m.v. Formålet er at
koordinere indsatsen, så der opleves helhed og sammenhæng
i forløbet.
Henvisning / bevilling
Henvisning til Hjerneskadecenteret kan ske gennem sygehus,
egen læge, sundhedsplejerske eller kommune.
Når samtykke og journaloplysninger er indhentet, tages der
stilling til indsats på visitationsmøde i Aalborg Kommune med
deltagelse af relevante parter.
Henvisning/bevilling
Henvisning til Hjerneskadecentret kan ske gennem sygehus,
egen læge, sundhedsplejerske og kommune.
Kontakt
Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland
Hjerneskadecentrets Børn- og Ungeteam
Borgmester Jørgensens Vej 2 B
9000 Aalborg
Socialrådgiver Marlene Olsen
Tlf. 9982 5469

Målgruppen
”Den Tværsektorielle Grundaftale” definerer vores målgruppe
som børn og unge med erhvervet hjerneskade i alderen én
måned (28 dage) til og med 17 år.
Børn og unge, der er blevet diagnosticeret med én af nedenstående diagnoser, er omfattet af sundhedsaftalen, hvis de har
et samtidigt rehabiliteringsbehov, som kan relateres til diagnosen:
●● Traumatisk hjerneskade
●● Encephalopati (diffus hjerneskade af anden årsag)
●● Infektion i centralnervesystemet (betændelse i hjernen og
hjernens hinder)
●● Tumor i hjernen (kræft og godartede svulster i hjernen)
●● Apopleksi (blodprop i hjernen og hjerneblødning)
●● Subarachnoidalblødning (hjernehindeblødning)
●● Sequelae (følger på grund af en hjerneskade og dennes
behandling med reference til en af ovenstående diagnoser).
Excl.: commotio cerebri (hjernerystelse)
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