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Hjärnskadeteamet är ett öppenvårdsteam för utredning
och rehabilitering av vuxna personer med förvärvad
hjärnskada efter trauma eller sjukdom.
Teamet tar emot personer med hjärnskadesymptom som
är i behov av multidisciplinära och samordnade åtgärder.
Remisskrav enligt gällande kriterier.
Exempel på hjärnskadesymptom är:


Hjärntrötthet



Nedsatt inlärning och minne



Nedsatt koncentration och uthållighet



Nedsatt språklig förmåga



Nedsatt initiativförmåga



Sänkt stresstolerans

Verksamheten syftar till:


Att ge individen bästa möjliga förutsättningar att utföra
aktiviteter som krävs för delaktighet i samhället.



Att ge individen och närstående bästa möjliga förutsättningar
att bemästra en förändrad livssituation.

Teamets resurser


Arbetsterapeut



Läkare



Logoped



Kurator



Sjukgymnast



Sjuksköterska



Psykolog

Inklusionskriterier


Vuxna i arbetsför ålder med förvärvad hjärnskada eller
symptom som vid förvärvad hjärnskada



Förvärvad hjärnskada som:
o orsakats av sjukdom, syrebrist eller trauma
o inte är degenerativ, progredierande, medfödd eller
har uppstått under de första barnaåren



Kognitiva svårigheter



Behov av multidisciplinära insatser



Motiverad till utredning/rehabilitering och viss insikt i sin
sjukdom



Förväntas kunna medverka aktivt och tillgodogöra sig
planerade insatser



Medicinskt stabil och medicinskt utredd

Exklusionskriterier


Akut skede av skada/sjukdom.



Psykisk sjukdom/problematik som tydligt hämmar
rehabiliteringsprocessen



Pågående missbruk av tabletter, droger eller alkohol



Kognitiv nedsättning som har orsakats av t.ex. demens eller
medfödda skador



Person som kan erhålla bedömning/rehabilitering hos annan
vårdgivare eller enskild profession



Person som tidigare är utredd och färdigbehandlad i
hjärnskadeteam för den aktuella hjärnskadan

Hjärnskadeteamets verksamhet
Multidisciplinär bedömning av skadans konsekvenser i dagligt liv,
utifrån ett funktions-, aktivitets- och delaktighets perspektiv.
Vid behov görs även:


Medicinsk bedömning av hjärnskadan och ställningstagande
till medicinering



Neuropsykologisk utredning av kognitiva funktioner



Logopedbedömning



Kuratorsbedömning

Multidisciplinära individuellt anpassade åtgärder:


Information till patient och närstående om skadans
konsekvenser och rehabiliteringsmöjligheter



Träning av specifika funktioner som kan förbättras



Träning av metoder för att kompensera svårigheter i
vardagslivet



Stöd i bearbetning av en förändrad livssituation



Samverkan med rehabiliteringsinstanser, till exempel
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Omfattningen av bedömningar och åtgärder varierar och intensivare
rehabiliteringsperioder kan varvas med gles uppföljning för att sedan
avslutas.
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