Generelt om ViSP Videnscenter for Specialpædagogik
ViSP er et kommunikationscenter, der tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning til personer med
o

Vanskeligheder inden for sprog, tale og stemme

o

Kognitive vanskeligheder

o

Følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade

o

Vanskeligheder i forhold til hørelse

o

Svære læse-/skrive-/regnevanskeligheder

o

Ordblindhed

o

Behov for it-baserede kommunikationshjælpemidler mv.

Arbejdsafklarende
indsats
for borgere med senfølger af
hjernerystelse
Tilkøb
Til borgere i Faxe, Vordingborg og
Næstved kommuner

ViSP - Videnscenter for Specialpædagogik
Hovedadresse
Birkebjerg Allé 3
4700 Næstved
Tlf. 5588 6900
www.visp.dk
Følg os på Facebook
ViSP – Videnscenter for Specialpædagogik
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ViSP tilbyder
Arbejdsafklarende forløb til borgere med senfølger efter hjernerystelse.
Nogle borgere oplever fortsat vanskeligheder 3 mdr. efter hovedtraumet. Disse vanskeligheder betegnes som senfølger. Borgere
med senfølger har brug for et kompenserende undervisningstilbud,
rådgivning, vejledning og efterfølgende intensiv støtte til at vende
tilbage til arbejdsmarkedet.
Eksempler på senfølger
Smerter, sensoriske vanskeligheder – specifikt lys- og lydfølsom,
mental udtrætning samt kognitive udfordringer.
Vi anbefaler, at borgeren har modtaget et undervisningsforløb på
ViSP, inden arbejdsafklaringen iværksættes.
Prognose
Prognosen for at vende tilbage til arbejdsmarkedet er med den rette
indsats god.
Målsætning
 At opnå en afklaring af arbejdsevnen
 At sætte borgeren i centrum ved hjælp af en helhedsorienteret
og målrettet indsats
 At borgerens arbejdsmarkedserfaring og netværk inddrages i
processen
Forløbet tilrettelægges og varetages af ViSP´s kognitive team, som
består af specialpædagogiske-, fysio- og ergoterapeutiske konsulenter.
ViSP tilbyder under abonnement
 Specialpædagogisk udredning (på baggrund af indhentet dokumentation, observation, samtale samt udførelsen af et udvalg af
specialpædagogiske opgaver/tests)
 Eneundervisning
 Holdundervisning / pårørendeundervisning
 Fysisk udredning og bevægelse v. exam. afspændingspædagog
 Deltagelse i møder på Jobcenter samt 1 møde med evt. arbejdsplads
 Deltagelse i Rehabiliteringsteam

1. AM-tilkøb – 20 uger á ugepris 1500 kr.











Oplæg, detaljeret plan samt etablering af kontakt til relevant
arbejdsplads
Praktisk tilrettelæggelse og gennemførelse af rammen for
praktikforløbet
Supervision til arbejdsgiver samt nærmeste kollegaer
Udredning ved fysioterapeut, hvor aktuelle fysiske skånebehov
afdækkes
Tilbud om fysisk træning i træningscenter på ViSP’s hold,
varmtvandsbassin og anvisninger på hjemmetræning
Mentorfunktion med ugentlig kontakt til borgere
Opfølgning på praktikstedet efter behov op til 2 gange mdl.
Løbende kontakt til det aktuelle Jobcenter
Løbende skriftlige statusopdateringer til sagsbehandler
Skriftlig slutevaluering til brug for det videre sagsforløb

2. AM-tilkøb – 20 uger á ugepris 1100 kr.









Supervision til arbejdsgiver samt nærmeste kolleger
Samarbejde, råd og vejledning af virksomhedskonsulent i forhold til tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsafklarende
forløb
Mentorfunktion med ugentlig kontakt til borgeren
Opfølgning på praktikstedet efter behov op til 2 gange mdl.
Løbende kontakt til det aktuelle Jobcenter
Løbende skriftlige statusopdateringer til sagsbehandler
Skriftlig slutevaluering til brug for det videre sagsforløb

For begge forløb gælder det, at der er mulighed for at forlænge
forløbet på ugebasis.
Iværksættelse
Yderlig information om ViSP´s arbejdsafklarende forløb kan fås ved at
kontakte afdelingsleder Helle Djuraas på tlf. 55 88 69 00 eller på mail
hedju@naestved.dk

