Henvisningsprocedure:
Voksne:
For at få rådgivning af Hjerneskaderådgivningen, Fyn, skal du
bede din egen læge, sygehusets
læge eller din kommunale sagsbehandler sende en henvisning.
Børn/unge:
Er dit barn mellem 7 og 18 år og
har fået en hjerneskade, skal du
bede barnets sagsbehandler sende henvisningen.

Hvad tilbyder vi?:

Forløbet:

Når du er udskrevet fra sygehuset,
kan Hjerneskaderådgivningen hjælpe dig, din familie og din kommune
med at skabe sammenhæng i dit
videre rehabiliteringsforløb.

Når du er vurderet omfattet af
målgruppen, vil du blive kontaktet af en af Hjerneskaderådgivningens konsulenter med henblik
på en samtale.
Samtalen finder sted hjemme hos
dig eller i Hjerneskaderådgivningen og det vil være hensigtsmæssigt om en af dine pårørende
deltager.

• Rådgivning og vejledning til dig og

din familie i forbindelse med din
hjerneskade og jeres aktuelle situation

• Rådgivning i forhold til f.eks.

- videre genoptræning
- støtte og hjælp i hjemmet
- tilbagevenden til arbejdsmarkedet

Henvisningsskema kan
downloades på hjemmesiden
www.hjerneskaderaadgivningen.dk

Hjerneskaderådgivningen
er sammensat af:

Eller rekvireres hos:
Hjerneskaderådgivningen
Rismarksvej 80, Blok 0
5200 Odense V

• Leder: neuropsykolog
• Sekretærer
• Konsulenter:

Tlf.: 63 75 03 80
Fax: 66 12 40 49
Email:
hjerneskaderaadgivningen@odense.dk

Pædagoger
Socialrådgivere
Ergoterapeuter
Fysioterapeuter
Neuropsykologer

Samtalen vil sammen med dine
sagsakter danne grundlag for
rådgivning vedrørende din aktuelle situation og eventuelle fremtidige tiltag.
Det videre rådgivningsforløb tilrettelægges individuelt.

Hvem kan få rådgivning?
Du kan få rådgivning fra Hjerneskaderådgivningen, hvis du er
mellem 7-65 år og har fået en
pludselig opstået skade i hjernen
som følge af:
- Blodprop
- Hjerneblødning
- Hovedtraume
- Infektion
- Iltmangel
- Tumorer (skal være fjernet ved
operation, og evt. kemo- og/eller
strålebehandling afsluttet).

Kommunerne:
Kerteminde
Langeland
Nordfyn
Nyborg
Odense
Svendborg
Ærø
har valgt at tilbyde en
særlig rådgivningsindsats
til dig og din familie

Hjerneskaderådgivningen
Fyn

Hjerneskaderådgivningen
kan hjælpe dig med
at få bedre muligheder for at
mestre dit liv på trods af
hjerneskadens følgevirkninger

www.hjerneskaderaadgivningen.dk

