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Hjerneskadeteamet for børn og unge
(0-18år) i Holstebro Kommune er en
tværfaglig gruppe af fagpersoner med
speciel interesse og viden om børn og
unge med erhvervet hjerneskade.

Hjerneskadeteamets mål:
Hjerneskadeteamet har til hensigt at skabe
et sammenhængende, koordineret og målrettet tilbud i sager om børn/unge med erhvervet hjerneskade.
Følger efter erhvervet hjerneskade:
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skade, kommer hjem fra hospitalet til en
familie og en skole eller en daginstitution,
som ofte ikke har mødt et barn med erhvervet hjerneskade. Livet i familien, skolen eller
daginstitutionen kan være forandret både på
kort og på langt sigt.
Hjernen hos børn og unge udvikler sig konstant. Det kan skaden også.
Hvis et barn får en erhvervet hjerneskade,
kan det give både synlige og usynlige følger.

De fysiske følger er som regel synlige. De
mentale/kognitive følger, f.eks. indlæringsvanskeligheder, er derimod usynlige.

Forældrene vil efterfølgende blive kontaktet
af en hjerneskadekoordinator eller et andet
medlem af teamet.

Efterhånden som barnet bliver ældre, kan de
kognitive følger blive tydeligere, fordi barnet
ikke følger den almindelige udvikling, der
ses hos jævnaldrende.

Teamet vil sikre, at

En erhvervet hjerneskade kan således give
følgevirkninger socialt, adfærdsmæssigt og
fagligt længe efter, at skaden er sket.
Hjerneskadeteamets opgaver:
Senest når barnet/den unge udskrives, kontaktes Hjerneskadeteamet i Holstebro Kommune af Regionshospitalet eller Hammel
Neurocenter.
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der bliver foretaget en tværfaglig
vurdering med henblik på at foretage
en målrettet og koordineret indsats
der udpeges en tovholder/kontaktperson for familien
barnet og forældrene følges efter
behov fra udskrivelsen og fremover

Efter skadens karakter og omfang kan der
iværksættes forskellige tilbud og hjælpeforanstaltninger, som alle har til formål at
afhjælpe eller begrænse konsekvenserne af
skaden.

