
Hjælp til børn, 
der rammes af en 
hjerneskade

Skole og Børn
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Hjerneskadeteamet i Roskilde Kommune 
har til formål at koordinere indsatserne 
i sager om børn med erhvervet hjerne-
skade. 

Målgruppe

Målgruppen er børn, der har fået en hjer-
neskade f.eks. ved en rideulykke, trafik-
ulykke eller hjernetumor. Kriteriet er, at 
skaden skal være påført og ikke medfødt. 

Hjerneskadeteamet er tværfagligt sam-
mensat mellem PPR og Børn og Unge. 

Når skaden er sket

Når et barn eller en ung har været udsat 
for en begivenhed, der fører til en hjer-
neskade, påvirkes hele familien. Det er 
derfor vigtigt, at barnet eller den unge og 
resten af familien kan få rådgivning og 
vejledning, der er målrettet den situation, 
de er i. 

Børn og unge, der har fået en hjerne-
skade, er fortsat under udvikling både 
fysiologisk og neurologisk. 

Det betyder, at der er fokus på, hvilken 
form genoptræning og støtte, der anbefa-
les iværksat. 

Lige når skaden er sket er det hospitalet, 
der har ansvar for behandling. 

Ved udskrivning fra hospitalet overgår 
ansvaret til kommunen.
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Sagsgang i kommunen

For at sikre det bedst mulige forløb for 
barnet eller den unge har Roskilde Kom-
mune udpeget 
en hjerneskadekoordinator. 

Alle nye henvendelser til kommunen om 
børn, der har fået en hjerneskade mod-
tages, af hjerneskadekoordinatoren, der 
sikrer, at der udpeges en sagsbehandler 
til sagen.

Endvidere sikrer hjerneskadekoordina-
toren, at sagen kommer til hjerneskade-
teamet. 

Det er sagsbehandleren, der er tovhol-
der i rehabiliteringsforløbet

Hjerneskadeteamet har en rådgivende 
funktion. Det betyder, at teamet vejle-
der de fagpersoner, der er omkring det 
enkelte barn. 
Det er således både sagsbehandleren og 
f.eks. skole og daginstitution. 
Hjerneskadeteamet har specialviden på 
området og kender til de støtte- og gen-
optræningsmuligheder, der findes, både 
lokalt i kommunen og på særlige rehabili-
teringscentre uden for kommunen. 

Hjerneskadeteamet er tværfagligt sam-
mensat og består foruden hjerneska-
dekoordinatoren af småbørnspsykolog, 
fysioterapeuter , tale- hørekonsulent og 
chefkonsulent for visitationsafsnittet i 
PPR. 

Derudover kan adhoc medlemmer
indkaldes til teammøder efter behov. 
Det er f.eks. speciallæge i børneneurologi, 
hjerneskadekoordinator for voksne, små-
børnskonsulent, psykolog, ergoterapeut, 
tale-hørelærer og specialskolekonsulent 
m.v. 

Hjerneskadeteamet mødes ca hver 2. 
måned og har udover behandling af 
enkeltsager også ansvar for at koordinere 
initiativer med andre sektorer som f.eks. 
hospitaler og rehabiliteringscentre. 
Hjerneskadeteamets medlemmer indgår i 
et landsdækkende netværk af hjerneska-
dekoordinatorer under Center for Erhver-
vet hjerneskade, så teamet hele tiden er 
ajour med det nyeste indenfor behandling 
af børn med erhvervet hjerneskade. 

Tegning af pige på trampolin
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Kontakt

Du kan henvende dig til hjerneskadekoordinator 
 Børn  

Afdeling 

Roskilde Kommune
Børn og Unge
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde 

 
Tlf.  46313000
 
www.roskilde.dk




