VEJEN
GENNEM
KOMMUNEN

- med en hjerneskade

Hvilken hjælp kan du få?
Når en hjerneskade rammer, kan den vende op og ned på livet,
som du kender det.
En hjerneskade kan vise sig på vidt forskellige måder. De udfordringer, du oplever, skaden
giver, er derfor helt individuelle. Københavns Kommune kan hjælpe dig alt efter, hvordan
hjerneskaden påvirker dig og dit liv. Der er derfor ikke en bestemt rækkefølge for den
hjælp, du modtager i kommunen.
Ved at tage udgangspunkt i din situation vil kommunen gerne give dig den rigtige hjælp, når
du har brug for den i dit forløb. For at opnå det arbejder vi sammen på tværs af kommunen og sammen med dig og din familie. Vi håber at kunne hjælpe dig med at få en god og
meningsfuld hverdag igen.

På figuren kan du se, hvilken hjælp du kan få i Københavns Kommune efter din hjerneskade.
De røde cirkler viser, hvad der sker, mens du er på hospitalet. De grå, grønne og blå cirkler viser tilbud
i kommunen. Disse bliver sat sammen sat sammen alt efter, hvad du har behov for. Det er derfor ikke
sikkert, at du har behov for alle tilbud, eller at du vil få tilbuddene i den rækkefølge, det er vist her.
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Kort om Kurt
58-årige Kurt fik en hjerneskade efter et fald. Nu har han fået talevanskeligheder og oplever, at han mangler overblik i pressede situationer.
I 2014 skete en stor ændring i
Kurts liv. Han faldt ned af trappen
og fik kraniebrud og en hjerneskade.
Efter Kurt havde været på
hospitalet, blev han udskrevet og
startede i et rehabiliteringsforløb
i Københavns Kommune.
På højre side kan du se, hvordan
hans forløb så ud, efter han fik en
hjerneskade.
Kurts forløb viser et udsnit af de
medarbejdere og afdelinger, som
borgere med en hjerneskade vil
kunne møde i kommunen.

Anden hjælp
Gennem hele sit forløb har Kurt haft tæt kontakt med sin
praktiserende læge. Hans læge har blandt andet henvist ham til
en psykolog for at få bearbejdet sit nye liv med en hjerneskade.

EKSEMPEL: Kurts forløb
Skaden rammer
Kurt får sin skade, da han falder ned af trappen i marts i 2014.

På hospitalet
Kurt får behandling på hospitalet af en neurolog, talepædagog, ergoterapeut,
fysioterapeut og neuropsykolog.

Genoptræning
Kurt får genoptræning med en ergoterapeut på Neurologi- og Rehabiliteringscenter
København. Han træner, så han bedre kan klare de huslige opgaver.

ABC

Specialundervisning
Kurt går til taleundervisning på Center for Specialundervisning for Voksne.
Han deltage i et gruppeforløb for at få overblik over sin nye situation med en hjerneskade.

Jobcentret
Kurt har møder med en konsulent fra jobcentret om, hvordan han kan komme tilbage
i arbejde. Han mødes også med en socialrådgiver og en neuropsykolog.

Pårørendetilbud
Kurts hustru og datter har begge deltaget i et pårørendetilbud, hvor de har fået information om kommunens tilbud og mødt andre pårørende, der står i en lignende situation.

Hvem kan du kontakte?
Hjerneskademail og hjerneskadetelefon

Center for Specialundervisning for Voksne

Telefon: 23 47 00 49
Mail: hjerneskade@suf.kk.dk
Spørgsmål om hjælp og støtte til hjerneskaderamte i kommunen.

Telefon: 82 56 11 00
Mail: mail@csv.kk.dk
Taleundervisning eller anden undervisning på
grund af kognitive vanskeligheder.

Handicapcenter København

Socialcenter København

Telefon: 33 17 88 00
Mail: HCK@sof.kk.dk
Visitation til bo- og dagtilbud samt til hjælpemidler og ændringer i din bolig.

Telefon: 33 17 25 33
Mail: socialcenter.kobenhavn@sof.kk.dk
Rådgivning og vejledning om Socialforvaltningens
ydelser samt vurderinger af indsatser.

Hjemmeplejevisitationen

Telefon: 33 17 30 00
Visitation til hverdagstræning og hjemmehjælp.
Jobcenter København

Forkortelser:

Telefon: 82 56 56 82
Afklaring af dine jobmuligheder eller uddannelse.

SUF: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
SOF: Socialforvaltningen
BIF: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
BUF: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Links:
Hjerneskadeforeningen

www.hjerneskadet.dk
Hjernesagen

www.hjernesagen.dk
Børn, Unge og Sorg

www.bornungesorg.dk
Hjernetumorforeningen

www.cancer.dk/hjernetumorforeningen
Hjernerystelsesforeningen

www.hjernerystelsesforeningen.dk

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om tilbud til hjerneskaderamte og pårørende på
www.kk.dk/hjerneskade
Hvis du har spørgsmål om hjerneskade, kan du ringe på telefon 23 47 00
49 eller skrive en mail til hjerneskade@suf.kk.dk

KØBENHAVNS KOMMUNE
Helhed for Hjerneskaderamte
December 2014

