Tværfaglig rehabilitering af borgere med hjernerystelse
i forhold til beskæftigelse
Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Lov om kompensation til handicappede i erhverv

Målgruppe:

Borgere, der er i kontakt med- eller skal have kontakt med
arbejdsmarkedet og som har så svære mén efter en hjernerystelse, at det er svært at opnå eller fastholde tilknytningen
til arbejdsmarkedet.

Henvisning/henvendelse: Jobcenterkonsulenter

Formål:

At mindske følgerne af hjernerystelsen og bibringe borgeren
indsigt og forståelse for egen situation og handlemuligheder,
så borgeren bringes nærmere arbejdslivet.
At rådgive jobkonsulenter, revalideringsinstitutioner, arbejdsgivere og andre relevante personer vedrørende borgerens
ressourcer i relation til arbejdsmarkedet.
At rådgive jobkonsulenter vedr. kompensationsmuligheder i
form af hjælpemidler, undervisning, ændret organisering af
arbejdet eller andre relevante tiltag, der kan støtte borgerens
tilbagevenden til arbejdet.
At bibringe jobkonsulenter, revalideringsinstitutioner, arbejdsgivere og andre relevante personer viden om borgerens
ressourcer i relation til arbejdsmarkedet med henblik på vurdering af, hvordan der kan kompenseres bedst muligt for
borgerens funktionsnedsættelse.
At yde specialrådgivning til borgeren om dennes
funktionsnedsættelser og ressourcer i relation til
arbejdsmarkedet.

Indhold:

Den tværfagligfaglige rehabiliteringsindsats kan bestå af følgende:
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•
•
•

•
•
•
•

Rådgivning og vejledning om at leve med funktionsnedsættelser relateret til hjernerystelse.
Specialundervisning indenfor tvær- eller monofaglige
områder fx.: høre, syn, kommunikation og mobilitet.
Undersøgelse og vurdering af specifikke forhold på
borgers arbejdsplads. Herunder afklaring om arbejdspladsens muligheder for at støtte borgerens fastholdelse på arbejdspladsen.
Afprøvning af kompenserende hjælpemidler, der er
relevante for borgerens arbejdsopgaver.
Vurdering af behov for yderligere foranstaltninger såvel interne som eksterne og evt. henvisning dertil.
At yde specialrådgivning til borgeren om dennes
funktionsnedsættelser og ressourcer i relation til
arbejdsmarkedet.
Rapport med forslag til foranstaltninger til brug for jobkonsulenter m.fl. i deres videre samarbejde med borgeren.

Ventetider:
.

Ansøger indkaldes indenfor 14 dage efter visitation.

Værd at vide:

10 % af de mennesker der har været udsat for en hjernerystelse kan i lang tid efter have fysiske og kognitive vanskeligheder. Ofte er både hørelse og syn påvirket og de kan have ordfindings problemer, struktur - og hukommelses- samt
koncentrations vanskeligheder. Vanskeligheder som kan
medføre hurtig udtrætning og svært ved at lære nyt samt at
kunne holde flere ”bolde” i luften ad gangen, uro, hyppige
forstyrrelser og forandringer. Nogle af disse funktionsnedsættelser kan desværre blive permanente. Læs evt. mere på
http://www.hjernerystelse.dk/print_vejledning.pdf

Pris.

CKV aflønnes på timebasis.
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