De hyppigste usynlige følger efter erhvervet hjerneskade er:
• Hurtig trætbarhed, både psykisk og fysisk
• Ændringer i sanseindtryk
• Ændringer i opmærksomhed
• Ændringer i tempo
• Ændringer i hukommelse
• Ændringer i sprog og kommunikation
• Personlighedsændringer
• Ændringer i social adfærd

Når et barn eller et ungt menneske får påvist en hjerneskade, er det hele familiens hverdag,
der bliver påvirket. Det er derfor ikke kun barnet, men hele familien, der får brug for hjælp.

Behovet for hjælp og rehabilitering i kommunalt regi vil oftest være til stede umiddelbart efter
udskrivelse fra hospital og kan vare ved mange år efter, at skaden er sket. I takt med at kravene til barnet og den unge ændrer sig, kan det opleves, at de kognitive følger af hjerneskaden bliver tydeligere. De kognitive følger kan blive tydelige flere år efter, at skaden er sket.

Kontaktoplysninger
Kontakt afdelingschef Lone Hestvang, som du træffer på mail: loh@vesthimmerland.dk eller
på tlf.: 99 66 72 48.

Hjerneskadeteamet for børn og unge i
Vesthimmerlands Kommune

Reference
”Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018, Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for børn og
unge med erhvervet hjerneskade”, der er indgået mellem Region Nordjylland, de 11 kommuner i Region Nordjylland og Praktiserende Lægers Organisation Nordjylland. Aftalen er gældende fra 1. januar 2015. Se den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 på rn.dk.

Denne folder indeholder information om muligheder for indsatser
overfor børn med erhvervet hjerneskade.

Nyttige links
hjerneskadet.dk
børnehjernekassen.dk
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Målgruppen

Den første kontakt mellem familie og Hjerneskadeteamet

Børn og unge med erhvervet hjerneskade, som på skadestidspunktet er mellem 28 dage og 17

Ved barnets indlæggelse kontakter hospital eller rehabiliteringscenter koordinator for Hjerne-

år.

skadeteamet for børn og unge i Vesthimmerlands Kommune.
Koordinator kontakter derefter barnets forældre.

Hjerneskadeteamet for børn og unge i Vesthimmerlands Kommune
Hjerneskadeteamet er en gruppe fagpersoner med specialviden om børn og unge med erhver-

Forældre, læge og andre fagpersoner, der er i kontakt med barnet, kan henvende sig direkte til

vet hjerneskade:

koordinator for Hjerneskadeteamet for børn og unge i Vesthimmerlands Kommune.

• Afdelingschef for Børne- og Ungeindsatser, Lone Hestvang
• Faglig leder i Familieafdelingen, Helle Veggerby Jensen

Koordinator inviterer barnets forældre og relevante fagpersoner til koordinerende møde i Hjer-

• Tale- og kommunikationskonsulent i PPR, Kirsten Madsen

neskadeteamet. Formålet med mødet er at afklare behov for indsats og aftale den relevante og

• Andre fagpersoner kan inddrages ad hoc

helhedsorienterede indsats.

Hjerneskadeteamets opgaver

Hjerneskadeteamet udpeger en kontaktperson, som forældre og andre implicerede efterføl-

Hjerneskadeteamet er dannet for at sikre

gende kan henvende sig til.

• den gode overgang fra hospital eller rehabiliteringscenter til kommunalt regi
• tværfagligt samarbejde i en tværgående og helhedsorienteret indsats

Spørgsmål i forhold til målgruppen

• sammenhæng og udvikling i barnets dagligdag

Hvis du har behov for at vide, om et barn eller en ung er i målgruppen for indsats gennem

Teamet mødes, når et barn får påvist en hjerneskade og mødes efterfølgende ved behov.

Hjerneskadeteamet, er du velkommen til at kontakte koordinator. Det gælder både jer som

Ud fra en samlet vurdering fremsætter teamet forslag til, hvordan barnet bedst bliver hjulpet

forældre og jer som tilknyttede fagpersoner.

videre i sin tilværelse.
Når det er aktuelt, følger teamet barn og forældre fra indlæggelse, til den unge fylder 18 år.

Relevant indsats kan ydes

Ved det fyldte 18. år kan teamet viderevisitere den unge til Hjerneskadeteamet for voksne.

ved psykolog, tale- og kommunikationskonsulent, fysioterapeut, ergoterapeut, socialrådgiver,
sagsbehandler og andre faggrupper.

Årsager til erhvervet hjerneskade
En hjerneskade kan opstå som følge af ulykke eller sygdom:

Følger af en hjerneskade

• Kranietraume

Hjernen hos børn og unge udvikler sig konstant. Hjerneskaden kan med tiden fremtræde tyde-

• Infektion

ligere eller ændret.

• Hjerneblødning
• Blodprop

Når et barn får påvist en erhvervet hjerneskade, taler vi om synlige og usynlige følger. De fysi-

• Tumor

ske følger er synlige. De kognitive følger er usynlige.

• Iltmangel

I første omgang vil det ofte være de fysiske følger, som indsatsen bliver rettet imod. Barnet
eller den unge bliver udskrevet med en genoptræningsplan, som Børn i Bevægelse i Vesthim-

De fleste børn, der får påvist en erhvervet hjerneskade, kommer hjem fra hospitalet til en fami-

merland handler på ved at kontakte barnets forældre hurtigst muligt og senest 5 hverdage efter

lie, en daginstitution eller en skole, hvor det ofte vil være første gang, de implicerede personer

modtagelse af genoptræningsplanen. Målet er at minimere de fysiske funktionsnedsættelser

møder et barn med erhvervet hjerneskade.

gennem målrettet indsats.

Livet i familien, daginstitutionen eller skolen kan forandre sig både på kort og lang sigt.

En erhvervet hjerneskade kan give usynlige følgevirkninger socialt, adfærdsmæssigt og kognitivt længe efter, at skaden er sket.

Livet i familien, daginstitutionen eller skolen kan
forandre
sig både på kort og lang sigt.
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