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o
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o

ordblindhed

o
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midler mv.
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Efter udskrivelse fra sygehus

ViSP kan tilbyde

En blodprop, blødning, ulykke eller anden sygdom i hjernen kan
have følgevirkninger, som umiddelbart ikke kan ses. Skjulte følgevirkninger kan komplicere livet og der kan derfor være behov
for professionel hjælp efter udskrivelse fra sygehus.
Denne hjælp kan du få på ViSP.

På VISP kan vi hjælpe både dig og dine pårørende til at få en
bedre hverdag og øget livskvalitet. Det kan eksempelvis være
at arbejde med strategier, der kompenserer for følgevirkningerne, eller det kan være afklaring af fremtidig tilknytning til
arbejdsmarkedet.

Følgevirkning

Praksis

Følgevirkningerne kan være meget forskellige fra person til person.

Efter henvendelse til ViSP vil du blive indkaldt til et møde. Mødet vil indeholde en samtale om de oplevede symptomer og
nogle små korte opgaver, der kan medvirke til at belyse mentale funktioner.
Der vil blive lavet en specialpædagogisk udredning med et forslag til et tilbud fra ViSP.

Træthed er en af de hyppigste følger efter en skade i hjernen.
Efter kort tids aktivitet kan det føles som om, at hjernen ”lukker
ned”, og mange har brug for hvile i løbet af dagen.
Herudover kan der være følgende symptomer:












Svært ved at huske aftaler
Støjfølsomhed
Svært ved at finde vej
Bliver lettere forvirret
Svært ved at tage initiativ til opgaver, der før har været
lette
Bliver træt, hvis der er mange mennesker til stede
Svært ved at holde fokus og koncentrere sig
Vanskeligheder med at tale, forstå eller finde ordene
Personlighedsmæssige ændringer
Endeløs talestrøm
Monoton stemme.

Personen er ikke altid selv opmærksom på symptomerne. Det er
derfor også muligt for pårørende at tage kontakt til ViSP, såfremt
man har mistanke om følgevirkninger efter en skade i hjernen.

Tilbuddet tilrettelægges ud fra individuelle behov og kan fx bestå af:






Eneundervisning
Gruppeundervisning
Rådgivning/vejledning
Pårørendeundervisning
Arbejdsmarkedsrettet forløb i samarbejde med
sagsbehandler (mod betaling)

Generelt
ViSP er en del af et samarbejde mellem Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner.
Alle kan henvende sig til ViSP, hvis der opleves følger efter en
skade i hjernen. Yderligere oplysninger kan findes på
www.visp.dk

Hvordan sker henvendelse?
Henvendelse kan ske via henvisningsskema på
www.visp.dk under ’selvbetjening’ eller pr. tlf. 5588 6900.

