Målgruppe
Hjernens Hus er et tilbud til borgere med følger
efter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apopleksi (hjerneblødning og blodprop i
hjernen)
Traumer (ulykker)
Hjernerystelse (commotio cerebri)
Iltmangel
Infektioner
Tumorer, godartede
Følger efter kemoterapi
MUS (medicinsk uforklarede symptomer)
Parkinson
Sclerose
Epilepsi
Følger efter andre lidelser i hjernen

Hjernens Hus
CSU-Slagelse
Rosenkildevej 88 B
4200 Slagelse
tlf. 58 57 57 15
hjernenshus@slagelse.dk
http://csu.slagelse.dk

Henvendelse

Ydelser

Ressourceforløb

Hjernens Hus er et tilbud om arbejdsrehabilitering
finansieret af Slagelse Jobcenter og Handicap og
Socialpsykiatri.
Hjernens Hus har sit eget ID nummer i jobcenterets
system.

Et forløb i Hjernens Hus kan indeholde følgende ydelser:

Henvisning sker via koordinerende sagsbehandler.

•
•
•
•
•

Sagsbehandler har opfølgende samtale med borgeren
ca 6 gange om året. Konsulenten fra Hjernens Hus kan
deltage i samtalerne.

Henvendelse sker direkte til Hjernens Hus. Vi foretager
altid en individuel vurdering af sagen inden vi aftaler et
forløb.
Henvendelse kan ske fra alle afdelinger i Jobcenteret.
Når der indgås aftale med Hjernens Hus, udarbejdes der
en AB101.
Hjernens Hus deltager som ad hoc-medlem af
Rehabilliteringsteamet.

Afklaring
Ressourceforløb
Mentorfunktion
Praktik
Skriftlig rapport ved afslutning

Afklaring
Henvisning sker via sagsbehandler.
Borgeren har oftest været sygemeldt i en længere periode.
Forsørgelsesgrundlaget er endnu ikke afklaret.
Funktionsbeskrivelsen dokumenterer funktionsniveau og
potentiale i forhold til det ordinære arbejdsmarked m.h.p.
at sagen kan vurderes i rehabiliteringsteamet.
Forløbet består af:
•
•
•

Test
Samtaler
Praktik

Mentorfunktion kan være et element.

Vi anvender progressionsmåling som redskab til at
understøtte og dokumentere udvikling hos borgere.
Rehabiliteringsteamet har i indstillingen til ressourceforløb
beskrevet hvilke områder der som udgangspunkt skal
arbejdes med ift.:
•

Beskæftigelse

•
•

Psykiatri
KRAM faktorer

Hjernens Hus tilrettelægger arbejdsrehabiliteringen ud fra
Rehabiliteringsteamets indstilling i samarbejde med den
koordinerende sagsbehandler.

Praktik
Hjernens Hus står for praktikaftaler, udfylder, underskriver
og sender kopi af aftale til sagsbehandler.

