
HJERNESKADETEAMET

Aarhus Kommunes Koordinerings- og Rådgivningsfunktion 
for voksne borgere med erhvervet hjerneskade



Om Hjerneskadeteamet i Aarhus Kommune

Hjerneskadeteamet er en tværfaglig enhed, der arbejder på tværs af Aarhus
Kommunes forvaltninger.

Ud fra en individuel sagsvurdering varetager vi rådgivning og koordinering af
rehabiliteringsforløb for voksne borgere med erhvervet hjerneskade og deres
pårørende.

Vi rådgiver og samarbejder med sundhedspersonale og øvrige fagfolk mht.
at koordinere og iværksætte relevante tilbud til voksne borgere med følger
efter hjerneskade.

Det kræver ikke forudgående visitation at blive henvist til
Hjerneskadeteamet.

Hjerneskadeteamet udgør ikke én fælles indgang til de forskellige
forvaltningers myndigheder og rehabiliteringstilbud i Aarhus Kommune, men
qua vores tværgående funktion kan vi medvirke til at skabe overblik og anvise
videre i forhold til de rette kommunale instanser.

At blive ramt af en hjerneskade kan være svært - både for personen selv
og de pårørende, da det ofte medfører en ændret hverdag i forhold til
tidligere.

Under borgerens rehabiliteringsforløb kan der være brug for særlig
rådgivning og koordinering, som Hjerneskadeteamet kan være
behjælpelig med.

Ved behov for pleje/praktisk hjælp kontaktes:
Visitationen for Sundhed og Omsorg på tlf. 87 13 16 00.

Ved behov for sociale ydelser kontaktes:
Sociale Forhold og Beskæftigelse på tlf. 89 40 14 41.
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Hjerneskadeteamets målgruppe

Borgere i alderen 18-67 år
Borgere over 67 år, der har brug for en målrettet kognitiv indsats eller
særlig tilrettelagt specialundervisning

Borger skal have følger efter erhvervet hjerneskade, grundet en af følgende
diagnoser:

Blodprop eller blødning i hjernen
Kranietraume (ikke hjernerystelse)
Betændelse i hjernen eller i hjernens hinder
Tumor i hjernen (ikke fremadskridende kræft)
Diffus hjerneskade (iltmangel, forgiftning)

Det forudsættes, at hjerneskaden er klinisk, lægefagligt udredt samt at
borgeren er bosat i Aarhus Kommune.

Kontakt Hjerneskadeteamet

Hvis du har pådraget dig en hjerneskade og har brug for rådgivning og
støtte
Hvis du er pårørende og har brug for rådgivning og støtte
Hvis du er fagperson og har brug for neurofaglig rådgivning
Hvis du har brug for generel information om Aarhus Kommunes tilbud til
voksne borgere med erhvervet hjerneskade.
Hvis der skal foretages en vurdering af borgers rehabiliteringsbehov, mhp.
indstilling til et neurorehabiliteringsforløb på Aarhus Kommunes
Hjerneskadecenter.

Hjerneskadeteamet har ikke bevillingskompetence, men arbejder sammen
med bevilligende myndigheder i forvaltningerne.
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        Revideret november 2020

Hjerneskadeteamet træffes på:

Telefon: 87 13 40 50, mandag – fredag kl. 9–12
Mail: hjerneskadeteamet@aarhus.dk
Personligt fremmøde: foregår efter forudgående aftale
Henvisningsskema: hentes på www.aarhus.dk/hjerneskadeteamet
Læs mere på:  www.aarhus.dk/hjerneskadeteamet

Hjerneskadeteamet
Aarhus Kommunes Koordinerings– og Rådgivningsfunktion
For voksne borgere med erhvervet hjerneskade
P. P.  Ørums Gade 9 - 11, bygning 3D, 1. sal
8000 Aarhus C
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