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børn og unge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sundhedscenter Vest 

Sundhed i bevægelse 
Rehabilitering efter erhvervet 

hjerneskade 

Sundhedscenter Vest Tarm 

Kirkegade 3 

6880 Tarm 

 

Sundhedscenter Vest Ringkøbing 

Nørredige 26 

6950 Ringkøbing 

 

Telefon 99 74 10 34 

sundhedscenter.vest@rksk.dk 
sundhedscenter-vest.dk 

· langsommere arbejdstempo 
. et lavere udholdenhedsniveau 
· nedsat opmærksomhed og 
  koncentrationsevne 
· manglende initiativ 
· svært ved at rumme flere beskeder  
  samtidig 
· svært ved at finde ord 
· svært ved at tilpasse sig forandringer 
· svært ved at forsta  de sociale    
  spilleregler 
  
 

· svært ved problemløsning og  
  abstrakt tænkning 
· svært ved at orienterer sig i tid og  
  rum 
· nedsat indlæringsevne 
· usikker motorik 
. ujævn udviklingsprofil i forhold til  
  at mestre forventelige omra der  
. perioder med tristhed eller 
depressive symptomer. 
 

en hverdag efter hjerneskaden 

Følgerne af skade i hjernen 
Personligheden kan pa virkes af en hjerneskade. Følgerne efter en hjerneskade 
kan give ændringer kognitivt, følelsesmæssigt og socialt. En skade pa  hjernen 
kan ogsa  medføre lammelser, spasticitet eller epilepsi.  
De kognitive følger kan være svære at se og vanskelige at erkende for barnet 
eller den unge selv.  
Som forældre kender I barnet/den unges sædvanlige adfærd.  
 
Barnet/den unge kan som følge af skade i hjernen få: 
  

 

 

Hjerneskadekoordinator Birgit Madsen 

Ringkøbing-Skjern Kommune 

Tlf.: 24 52 50 93 

Mail: birgit.madsen@rksk.dk  

  

 



  

  

 
Ringkøbing-Skjern Kommune tilbyder vejledning og koordinering af tilbud til 
børn og unge, der har fa et skade i hjernen. En skade kan opsta  som følge af slag 
mod hovedet, forgiftning, iltmangel og blødninger i hjernen. Skaden er 
erhvervet, na r den er opsta et efter, at barnet er 28 dage gammelt. 
Der er løbende opmærksomhed på barnets generelle udvikling og trivsel samt 

særlig opmærksomhed i overgangsfaser fx fra daginstitution til skole, skoleskift, 

ændring af familiesituation, ved afslutning af skolegang og ved start af 

uddannelse/arbejde. 

 

Dette kan indbefatte: 
· Specialpædagogisk støtte og anden specialpædagogisk bistand i 

uddannelsesforløbet 

· Sociale indsatser, fx merudgifter til forsørgelse, aflastning og 

støtteforanstaltninger i hjemmet  

· Tildeling af hjælpemidler til fritid og hverdag, herunder justering af fritidstilbud 

· Løbende vurdering og udskiftning af hjælpemidler til undervisning samt 

eventuelle særlige betingelser til eksamen. 

· Løbende justering af undervisningstilbud og fritidstilbud 

 

 

  

 

 

 

Hjerneskadeteam for børn og unge i Ringkøbing-Skjern Kommune 

Dagtilbud og Undervisning:    

Specialkonsulent Therese Nørremark Laursen  tlf. 99 74 11 30 

Børn og Familie: 

Sundhedsplejen: Børneergoterapeut Andrea Jørgensen  tlf. 99 74 17 72 

Familiecentret Ringkøbing: Ergoterapeut Sanne Risbjerg  tlf. 51 64 52 90 

Pædagogisk Psykologisk Fagenhed (PPF):  

Leder Pernille Hofman Funder-Schmidt  tlf. 99 74 14 47 

Handicaprådgivningen:  

Socialrådgiver Jeanette Stensberg Jensen   tlf. 99 74 17 69 

Børn- og ungelæge Vibeke Hardam Nohns   tlf. 40 37 25 55 

Sundhedscenter Vest 

Børnefysioterapeut Hanne Malene Andersen   tlf. 20 18 33 23 

Hjerneskadekoordinator Birgit Madsen   tlf. 24 52 50 93 

 

 

Hvem kan du kontakte: 
 
Familie og pårørende 
Når et medlem af familien har været ude for skade i hjernen, påvirker 
det hele familien.  
Erkendelsesprocessen forløber forskelligt for de forskellige 
familiemedlemmer.  Familier påvirkes forskelligt.  For nogle får det 
alvorlige, varige følger, andre går styrkede ud af de første svære år, og 
det lykkes at skabe et nyt meningsfyldt liv sammen.  
  
Du er altid velkommen til at kontakte de fagpersoner, der er omkring 
dit barn eller den unge. 
 
Der findes desuden tilbud til pårørende på Center for 
kommunikation. 
 
 
  
 Din kontaktperson i Børn og Familie: 
  
___________________________________________________________ 
  
  
Din kontaktperson i Dagtilbud og Undervisning 
  
____________________________________________________________ 
  
  
Din kontaktperson i Sundhedscenter Vest 
  
 _____________________________________________________________ 
   
 

 

 

Nyttige links: 

www.CFK-herning.dk  

www.Hjerneskadet.dk 

www.Børnehjernekassen.dk 

  

 

 


