KORT OM HJERNESKADETEAM 65+
Teamet har stor erfaring og viden i forhold til hjerneskadeområdet
og ældre, og arbejder ud fra en neurologisk, neuropædagogisk og
neuropsykologisk forståelsesbaggrund.

KONTAKT
 Charlotte Pors, Ergoterapeut/Konsulent

Tlf.: 30122105, mail: cpor@odense.dk
 Karin Bromose, Fysioterapeut/Konsulent

Tlf.: 30122108, mail: kabj@odense.dk

HJERNESKADETEAM 65+
Hjerneskadeteam 65+ kan støtte, rådgive og
vejlede personalet.
Sammen kan vi hjælpe dig tilbage til en
hverdag efter en hjerneskade.

www.odense.dk

RAMT AF EN HJERNESKADE
Når man er ramt af en hjerneskade, kan man opleve, at det påvirker livet og hverdagen på mange forskellige måder. Du kan
opleve fysiske vanskeligheder, men mentale vanskeligheder er
også hyppige følger. Det betyder at den indsats, der er behov for
altid bør være individuel.
Indsatsen skal være tilpasset dig og dine behov, så du
kan leve dit liv på bedst mulig vis.

HVORFOR SKAL HJERNESKADETEAM 65+
HJÆLPE?
Vi hjælper det personale, som du har kontakt med i hverdagen.
Vi bidrager med en forståelse af din samlede situation og efterfølgende med rådgivning, sparring og kompetenceudvikling.
Vi yder også vejledning og rådgivning til dig og dine pårørende.
Formålet er at du som ældre borger, der er ramt af en
hjerneskade, får en individuel tilrettelagt og relevant
støtte af det tværfaglige personale.

HVORDAN HJÆLPER
HJERNESKADETEAM 65+?
Vi kommer på besøg
En af konsulenterne aflægger dig et besøg. På dette besøg opfordrer vi til, at en pårørende deltager, hvis det er muligt. Vi vil
gerne have en snak med dig om, hvordan du oplever dine
vanskeligheder, samt om hvilke ønsker og behov du har.
Vi indhenter relevante oplysninger via sygehuspapirer
Med dit samtykke indhenter teamet relevante oplysninger fra din
sygehusjournal. Så får vi et indblik i din nuværende situation, og
vi har dermed bedst mulig baggrund for at hjælpe dig og dine
pårørende.

Vi er i dialog med personalet
Vi vil efterfølgende være i dialog med det personale, som hjælper
dig i hverdagen. Sammen med dem finder vi frem til, hvordan de
kan støtte og hjælpe dig bedst muligt. Hjerneskadeteamet vil
bidrage med undervisning, vejledning og sparring.

