Henvisningsprocedure:

Funktioner:

HSRs formål er at:

• Udfyldelse og indsendelse af hen-

• Koordination af foranstaltninger til

• Yde specialiseret rådgivning til hen-

visningsskema som rekvireres hos
Hjerneskaderådgivningen eller
downloades fra:
www.hjerneskaderaadgivningen.dk
• Som supplement til henvisningen
bedes vedlagt:
- Lægelige oplysninger
- Psykologiske undersøgelser
- Sociale oplysninger

senhjerneskadede.

• Konsulent- og rådgivningsopgaver

•
•
•

•

ift. henviste, pårørende, kommunale
myndigheder samt andre samarbejdspartnere.
Sagsudredning
Tilbud om undervisning til professionelle der har senhjerneskadede som
målgruppe
Formidling og information til offentligheden generelt
Leverandør til VISO, den nationale
videns- og specialrådgivningsorganisation, se www.spesoc.dk

viste, dennes pårørende samt fagpersoner.

• Skabe overblik over eksisterende
tilbud og muligheder

• Gennem samarbejde medvirke til,

at der sikres optimale tilbud under
hensyntagen til såvel brugerens
ønsker og behov som til de økonomiske muligheder i kommunen
• Medvirke til at den senhjerneskadede får nye handlemuligheder og
dermed bidrage til bedre livskvalitet og handlekompetence for den
skadede samt dennes pårørende på
kort og på langt sigt.

• Medvirke til at koordinere fra syge-

Henvisende instans:
• Sygehus
• Egen læge
• Kommune (sagsansvarlige)
For 7-18 åriges vedkommende kun
kommunal henvisning.
Ved henvisning fra læge og sygehus
vil borgerens kommune blive orienteret om henvisningen.

HSRs tværfaglige
sammensætning:
• Leder: neuropsykolog
• Sekretærer
• Konsulenter:
Pædagoger
Socialrådgivere
Ergoterapeuter
Fysioterapeuter
Psykologer
Speciallæger

husudskrivelse til etablering i eget
hjem eller anden foranstaltning.

Henvisningskriterier:
Skaderamte skal være:

• Diagnostisk udredt
• Hjerneskaden skal være den primære årsag til aktuelle funktionstab.

• Hjerneskadet som følge af:

-

Blodprop
Hjerneblødning
Hovedtraume
Infektion
Iltmangel
Tumorer

Et rådgivningstilbud
finansieret af følgende
kommuner:

HjerneSkadeRådgivningen
Fyn

Svendborg
Kerteminde
Langeland
Nordfyn
Nyborg
Odense
Ærø

Sidstnævnte patientgruppe skal være
radikalt opereret, i stabil medicinsk
gænge og med afsluttet kemo- og/
eller strålebehandling

Målgruppe:

Henvisningsskema rekvireres hos:

Personer som efter 2 årsalderen akut
har pådraget sig en varig, ikke fremadskridende hjerneskade.

Hjerneskaderådgivningen
Rismarksvej 80, Blok 0
5200 Odense V

Personen skal være mellem 7 – 65 år
på henvisningstidspunktet.

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

Et tværfagligt sammensat

koordinerings- og
rådgivningsteam vedrørende
mennesker med
erhvervet hjerneskade

Eller downloades fra:
www.hjerneskaderaadgivningen.dk

www.hjerneskaderaadgivningen.dk

