
Hjernerystelse
- til fagpersoner

Information



Er du i kontakt med en borger, der 
har svære følger efter en hjerne-
rystelse ?
Så  har du mulighed for at henvise 
til en tværfaglig udredning på Center 
for Kommunikation og Velfærds-
teknologi (CKV).

Hvert år rammes ca. 25.000 danskere 
af en hjernerystelse. Heldigvis slipper 
de fleste godt fra ulykken og er fri for 
gener efter nogle uger.

Et fåtal er imidlertid så uheldige, at 
de efter flere måneder stadig har 
problemer f.eks. med følgende:

• Hovedpine

• Svimmelhed

• Lydfølsomhed

• Lysfølsomhed

• Sløret syn

• Ordmobiliseringsvanskelighed

• Koncentrationsbesvær

• Hukommelsesproblemer

Nogle har så voldsomme problemer, 
at de har svært ved at passe deres 
arbejde eller studie.

CKV tilbyder derfor en tværfaglig 
udredningsydelse, der har til hensigt 
at  beskrive borgerens samlede 
problemstillinger i forhold til 
uddannelse eller arbejde og anbefale 
eventuelle foranstaltninger, der kan 
give borgeren redskaber til at mestre 
livet, forbedre livskvalitet og aktivitets-
niveau.

Formål : 
På baggrund af en tværfaglig udred-
ning at bibringe borger, jobkonsulent, 
SPS-vejleder, arbejdsgiver og andre 
relevante personer viden om borgerens 
ressourcer i relation til uddannelse 
og arbejdsmarkedet med henblik på 
vurdering af, hvordan der kan kom-
penseres bedst muligt for borgerens 
funktionsnedsættelse. 

Personkreds : 
Borgere, der er i uddannelse eller 
har kontakt med- eller skal have 
kontakt med arbejdsmarkedet og som 
har så svære mén efter en hjerne-
rystelse, at det er svært at opfylde 
uddannelseskrav, opnå eller fast-
holde tilknytningen arbejdsmarkedet.



Hvem møder man:
Det tværfaglige team består af en 
audiologopæd, talepædagog, 
fysioterapeut, neurooptometrist og 
synskonsulent.

Hvad får man:
Der leveres en tværfaglig samlet 
udredning af borgerens funktions-
niveau. Borgeren udredes indenfor 
syn, høre, opmærksomhed og 
hukommelse, kommunikation og 
mobilitetsområdet. Der rådgives i 
forhold til videre forløb og 
foranstaltninger. 

Nogle gange udlånes hjælpemidler 
til afprøvning og der rådgives om for 
eksempel energiforvaltning, brug af 
-eller skærming for lyd og lys, brug af 
forskellige apps, struktur m.m.  
Der leveres en rapport med 
anbefalinger til borger og henviser.

Pris pr. udredning  7000 kr.

Kontaktoplysninger
CKV
Heden 11
5000 Odense C 

Tlf: 99 44 34 00
Mandag - fredag kl. 09.00 - 12.00

Se mere for sikker mail: 
www.ckv.rsyd.dk/wm425400

http://www.ckv.rsyd.dk/wm499309


Åbningstider  
Mandag - torsdag    8.30 - 15.30 
Fredag     8.30 - 12.30  

Åbent hus torsdag fra kl. 12.30 - 15.00
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