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Skive Kommune 
 

Tilbud til børn og unge  
 

med en erhvervet hjerneskade 
 

 

 
 
 

 

Hjerneskadeteamet  
 

For børn og unge 0 – 18 år 
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Hvad er et hjerneskadeteam? 

 
Det er et team af forskellige fagpersoner, der i et samarbejde med 
børn og forældre, gerne bidrager med viden og kendskab til de 
vanskeligheder, man kan møde, når et barn i familien får en 
hjerneskade. 

 
 
Hvem kan henvende sig til hjerneskadeteamet? 

 

- Forældre 
- Fagpersoner (efter aftale med forældrene) 

 
 
 

Hvem er med i Hjerneskadeteamet? 

 
- Ergoterapeut 
- Tale-hørekonsulent og sprog- 
- Psykolog 

- Socialrådgiver 
 

 
 
En ny situation 

 
Barnet med en erhvervet hjerneskade skal ikke kun arbejde på at 
genvinde tabte færdigheder, men også på at lære helt nyt som alle 
andre børn. Det skal ske samtidig med, at barnet ofte kæmper med 
en stor trætbarhed efter det, der er sket. 
Barnet kan senere udvikle / vokse sig ind i vanskeligheder, som 
ikke var tydelige lige efter skaden var sket. Det vil teamet sammen 
med forældre og relevant fagligt personale være opmærksom på. 
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Familien 

 
Når et barn rammes af hjerneskade, rammes hele familien. Derfor 
kan både barn, forældre og søskende have brug for støtte. 
 

 

Hjerneskadeteamet  
 
er dannet for at skabe sammenhæng, samarbejde og udvikling i 
barnets dagligdag efter det er kommet hjem fra sygehus / 

rehabilitering. 

 
 

Hvad kan hjerneskadeteamet? 
 

- finde /udpege en tovholder 
- være med til at finde og sammensætte forslag til hvordan 

barnet bedst kommer videre 
- deltage i opfølgnings- / samarbejdsmøder omkring barnets 

udvikling og trivsel 
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Hvor og hvordan henvender du dig? 

 
Du kan henvende dig til hjerneteamet via Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning Skive kommune. 
 

Adresse 
Hjerneskadeteamet  
Rådhuset, Torvegade 10 
7800 Skive 
Att: Lena Smed 
 

Telefon: 
Sekretær Lena Smed 
99155791 
 

Hjerneskadeteamet for børn og unge 
i Skive Kommune 

 
Ergoterapeut PPR, Else Vinter Jessen,  

      evje@skivekommune.dk , 2119 1356 
Tale-hørekonsulent PPR, Mette Sejbjerg Andersen, 

      msan@skivekommune.dk , 9915 5795 
Psykolog PPR, Helle Wium Krogh,  

      hewk@skivekommune.dk , 9915 5809 
Socialrådgiver familiesektionen, Janne Georgsen Mortensen 

      janne@skivekommune.dk , 2068 2191 
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