Hjælp til borgere med erhvervet hjerneskade

ADRESSE
TELEFON
E-MAIL
WEB

Hørkær 20, 2. sal | 2730 Herlev
88 88 71 71
info@oliviadanmark.dk
www.oliviadanmark.dk

Vi vil gøre det bedre

Olivia Danmark har mere end 12 års
erfaring med hjælpen til borgere med
senhjerneskade og deres pårørende.
Vores styrke ligger i den inddragende
og helhedsorienteret tilgang, for en
hjerneskade rammer ikke kun
borgeren selv men hele familien.

En hjerneskade rammer hele familien
Olivia Danmark har siden opstarten i 2004
hjulpet hjerneskaderamte borgere og deres
pårørende. Vi bruger vores erfaring til at yde
kompetent hjælp, når en borger rammes af en
senhjerneskade. For en hjerneskade rammer ikke
bare borgeren selv men hele familien.
Mennesker og hjerneskader er forskellige,
og derfor er opgaverne i en hjælpe-ordning
også meget forskellige. Nogle ordninger er
miljøterapeutiske med kognitiv genoptræning
som hovedformål, mens andre opgaver handler
om pleje. Men fælles for dem alle er, at borgeren
og de pårørende bliver inddraget og mødt med
forståelse for deres personlige situation.

Opstarten af en hjælpe-ordning
Der er nogle centrale spørgsmål, vi hos Olivia
Danmark kigger på ved opstarten af en hjælpeordning samt løbende følger op på. Disse
spørgsmål er:
•

•

•

•
•

 vad er borgerens tilstand – psykisk og
H
fysisk formåen? Har borgeren erkendt sin
egen situation?
Kognitive skader og forventninger til
fremtiden: Kan borgeren se, at der er behov
for hjælp?
Behandlingsplan: Har kommunen i
fællesskab med borgeren/pårørende og
behandlere udarbejdet en behandlingsplan?
Ægtefælle og børn: Er familien i krise?
Borgeren og ægtefællens personlighed:
Hvem er de? Har de nogen interesser
sammen eller hver for sig, som skal
opretholdes eller dyrkes mere?

•

•

•

Hjemmet: Fysiske rammer, hjælpemidler,
kan hjemmet rumme, at der er personale i
hjemmet?
Genoptræningsmål og løbende tydeliggørelse
og opfølgning ud fra behandlingsplanen:
Hvad skal der laves af øvelser? Hvilke
fagkompetencer er knyttet til borgeren? Er
der huller vi skal fylde ud?
Hvordan har borgeren og familien det
egentligt?

Udover vores faglige ballast, har vi erfaring med
etableringen og koordineringen af de mange
samarbejdsrelationer, man som hjerneskaderamt
har tilknytning til. Vi er ofte knudepunkt
for kommunikationen med kommune,
sundhedsvæsen, borger/pårørende og hjælpere.

En helhedsorienteret tilgang
Olivia Danmarks opgave er at finde de rigtige
mennesker til at hjælpe den hjerneskaderamte.
I den forbindelse yder vi en helhedsorienteret
indsats, men hvad betyder det egentlig i praksis?
Som hjerneskaderamt ender man ofte i én og
samme kommunal/regional kasse, men man
kommer jo ikke pludselig til at ligne alle andre,
bare fordi man får en hjerneskade. Vores opgave
er at se borgeren som unik og i en sammenhæng.
Vi skal så finde de rette hjælpere, der kan bidrage
til at se denne sammenhæng og give feedback
til de fagpersoner, der er omkring borgeren og de
pårørende.
Hos Olivia Danmark handler det om at turde
spørge ind til, hvem den hjerneskaderamte
borger var før hjerneskaden. Således kan vi
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finde ud af, hvad der gør lige præcis denne
borger glad og motiveret til at opnå en vellykket
rehabilitering. I denne proces er inddragelse af
det nære netværk vigtigt.

Lad os give et eksempel...

Olivia Danmark tilbyder
•

•

Karl er 56 år og har lige fået sit første barnebarn.
Grundet hans hjerneskade er han halvsidet
lammet og kan ikke gå. I adskillige samtaler med
Karl og hans nærmeste familie, finder vi frem
til at Karls højeste ønske er, at gå tur med sit
barnebarn i barnevognen. Dette bliver hele Karls
motivation for hans rehabilitering.

•

Ved at finde frem til hvem Karl er som person,
og hvad der netop motiverer ham, så bliver hans
rehabilitering mere vellykket. Karl får mulighed
for at gå tur med barnevognen, fordi han
hurtigere lærer at gå, da han har et præcist mål
med stor personlig betydning for ham og hans
familie.

•

Elektronisk journalføring
Olivia Danmarks teamledere benytter sig
af Woodbo, som er et effektivt elektronisk
journalføringssystem. Teamlederne følger via
Woodbo dagligt udviklingen i hjemmet og får
derved et indblik i ordningen uden selv at være
fysisk tilstede.
Vores medarbejdere i ordningen har klare
retningslinjer omkring detaljeringsgraden af
afrapporteringen, hvilket gør det muligt at
bibeholde den håndholdte og tætte dialog med
familien og hjælperne i hjemmet.

•
•
•

•

 øbende statusrapporter og dokumentation,
L
samt adgang til Woodbo, elektronisk
journalføringssystem
En fast tilknyttet kontaktperson både for dig
i kommunen, borgeren og de pårørende
Tæt og opfølgende dialog med kommune
omkring borgerens udvikling
Tæt og løbende dialog med borger og
pårørende
Tæt samarbejde med borger og pårørende
omkring rekrutteringen
Supervision, som sikrer høj faglighed i
ordningen
Løbende opkvalificering og kurser til
hjælper-teamet bl.a. i samarbejde med Center
for Hjerneskade
Ny viden på området bl.a. i form af vores
gratis faglige seminarer

Vil du vide mere?
Vi er altid klar til at besvare dine spørgsmål, og vi
kommer gerne ud til et uforpligtende møde.

Læs mere på
www.oliviadanmark.dk
Skriv til
info@oliviadanmark.dk
Ring på
88 88 71 71

Gratis bog om erhvervet hjerneskade
Hjerneskadeområdet har været igennem en stor forandringsproces de sidste 10-15 år, især som følge af
kommunalreformen. For os som virksomhed er viden kernen i vores arbejde og vi holder os løbende opdateret
på området.
Olivia Danmark har udgivet fire bøger, senest om erhvervet hjerneskade. I bogen vil du bl.a. møde forsker
Chalotte Glintborg, socialfaglig konsulent Eva Hollænder, direktør for Center for Hjerneskade Frank Humle og
mange andre. Du kan hente den og vores andre bøger gratis på vores hjemmeside
www.oliviadanmark.dk/vidensboeger-gratis-download/

Vidste du at...
...vi tilbyder helt ned til 1,5 times hjælp ad
gangen i ordninger med ufaglært personale
...vi sender statusrapporter hver 3. måned.
Det sikrer dig en tæt og håndholdt opfølgning
...vi har altid åbent. Udenfor alm. åbningstid
har vi en akuttelefon, hvor man altid kan ringe
...hos os har du en fast kontaktperson, som
kender dig og din borger/pårørende
...vi har 100 % dækningsgaranti. Det betyder, at vi forpligter os til altid at stille med en
vikar hvis der opstår en akut situation.

Læs mere på
www.oliviadanmark.dk

