Hvilke færdigheder er bevaret og hvilke er påvirket?

Jeg kan tilbyde en neuropsykologisk undersøgelse, der kan vise hvilke færdig
heder personen har bevaret og hvilke, der måske er påvirkede. Sammen med
de øvrige undersøgelser fra sygehus, og oplysninger fra pårørende kan den
neuropsykologiske vurdering også være med til at bidrage til forståelse af
skaden og dens følger.

Erhvervet hjerneskade
Et neuropsykologisk tilbud til børn, unge og yngre voksne
med erhvervet hjerneskade samt deres pårørende og
professionelle netværk.

Som de hyppigste vanskeligheder ses:

Hurtig trætbarhed; mere psykisk end fysisk
Ændringer i forhold til opmærksomhed, sanseindtryk, tempo
og hukommelse
Ændringer i forhold til sprog og kommunikation
Personlighedsændringer
Ændringer i social adfærd
Fysiske og fysiologiske ændringer

Neuropsykologiske undersøgelser
Rådgivning og støtte
Supervision

Følger efter erhvervet hjerneskade
Når en person får følger efter ulykke eller sygdom, er det ikke altid at disse
umiddelbart er synlige. Karakteren og omfanget af vanskelighederne afhænger af, hvor i hjernen skaden er sket, og hvor udbredt skaden er.
Efter en skade skal personen ofte genindlære allerede indlærte færdigheder,
og skal også samtidig indlære nye færdigheder som alle andre mennesker.
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Hvorfor en neuropsykologisk undersøgelse?

Følgerne efter en hjerneskade er ofte ikke umiddelbart synlige. Det vil derfor
være anbefalelsesværdigt med en grundig neuropsykologisk udredning og
vurdering af funktionsniveauet indenfor de kognitive, personligheds- og følelsesmæssige områder.
Samtidig kan en neuropsykologisk undersøgelse hjælpe med til at vurdere
hvilken form for støtte, der er brug for i det daglige.

Årsager til erhvervet hjerneskade
Traumer:
Trafik,- sports- eller faldulykker
Kvæstelser efter fysisk vold
Alvorlig hjernerystelse
Iltmangel:
Drukneulykker, hjertestop

Sygdom:
Meningitis
Hjernehindebetændelse
Tumorer / cancer samt evt. følger
efter behandling deraf
Blødninger eller blodpropper

Behovet for hjælp kan være akut, men kan også blive aktualiseret flere år
senere, hvis der bliver stillet andre og nye krav til personen.
Mange vil derfor være afhængige af og have brug for langvarig kontakt til
professionelle med specialviden, der kan hjælpe dem, deres familie og professionelle netværk gennem lang tid.

Vigtigt for trivsel og udvikling
Når et menneske rammes af en hjerneskade, vil dette ofte påvirke hele
familien, og erfaringerne viser, at det er vigtigt for personens videre trivsel og
udvikling, at den samlede familie tilbydes såvel specifik viden om skadens
betydning som konkret støtte, rådgivning og vejledning i forhold til at fungere
sammen.
Ofte skal familien og andre i nærmiljøet lære at tackle og tilrettelægge
dagligdagen, undervisning, behandling og hjælpen, således at den skadede
persons udvikling støttes på trods af de svækkede funktioner.

Forgiftninger

Børn, unge og yngre voksne med erhvervet hjerneskade

Har du som professionel eller pårørende fået kendskab til et barn, en ung eller
en yngre voksen, der er kommet alvorligt til skade med hovedet i forbindelse
med sygdom eller ulykke?
En person, der tidligere var rask, men som nu har fået en mindre eller større
skade i hjernen. Erhvervede hjerneskader kan være lette eller mere alvorlige
og de kan ramme mennesker i alle aldre, ligesom skaderne kan være ligeså
forskellige som de personer, der rammes.
Når et menneske pådrager sig en hjerneskade, påvirkes hele familiens situation. Der kan opstå flere forskellige slags behov for hjælp og genoptræning,
både individuelle og fra familiens side, men også fra de nære venner og det
professionelle netværk eksempelvis pædagoger, skolelærere og arbejdsgivere.

Læs mere på www.bente-edslev.dk og download flere brochurer.

Jeg kan i den akutte fase tilbyde at give familien hjælp til at overskue og
håndtere den nye situation. Efterfølgende kan jeg give anvisninger på, hvordan både den skadede person og hele familien kan komme videre.
På længere sigt kan jeg hjælpe hele familien, f.eks. til at lære at leve med et
barn, en ung eller en yngre voksen, der nu har fået et handicap, samt give
støtte i forhold til relationer mellem søskende, bedsteforældre og det øvrige
sociale netværk.
Det professionelle netværk, f.eks. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, socialforvaltning, skole og institutioner, kan jeg tilbyde supervision, rådgivning og
vejledning.

