Hjärnteamet barn
Vi ger råd, stöd och behandling till barn och
ungdomar 2–17 år med varaktiga kognitiva
svårigheter efter en förvärvad hjärnskada.
Vi ger också råd och stöd till föräldrar, andra
närstående och nätverk.
Vi är en del av Habilitering & Hälsa i Region
Stockholm.

Hjärnteamet barn
Olivecronas väg 5, punkt B, plan 4, 113 61 Stockholm
08-123 351 01
hjarnskadecenter.slso@sll.se
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Hjärnteamet barn
Hjärnteamet barn ger råd, stöd och behandling till barn och
ungdomar 2–17 år med varaktiga kognitiva svårigheter efter en
förvärvad hjärnskada.
Vi ger också råd och stöd till anhöriga och andra i barnets vardag,
till exempel förskola och skola.

Så här går det till när ni kommer till oss
1. Vi kartlägger. Barnet och föräldrarna deltar i ett första
kartläggande samtal.
2. Vi planerar. Vid ett vårdplaneringsmöte kommer vi överens
om vilka mål vi ska ha för insatserna och hur de ska genomföras. Det vi bestämmer skriver vi i en vårdplan.

Vilket stöd kan ni få hos oss?

3. Insatserna genomförs. Detta kan ske på mottagningen eller
på annan plats, individuellt eller i grupp.

Det stöd ni får hos oss kallas insatser. Insatserna kan till
exempel vara kognitivt stöd i hemmet eller stödsamtal till barnet,
föräldrar och syskon. Vi förmedlar också kunskap till förskola
och skola.

4. Vi följer upp. När insatserna är genomförda följer vi upp och
utvärderar målen. Om det finns behov av fler insatser gör vi
en ny vårdplan.

Målet med insatserna är att underlätta vardagen för barnet och
familjen. Barnet ska få så goda förutsättningar som möjligt att
leva ett meningsfullt och självständigt liv.
Hjärnteamet barn har möjlighet att följa barnet under flera år
och ge långsiktigt stöd och hjälp.

Hur arbetar vi?
Vi arbetar tvärprofessionellt i team som består av arbetsterapeut,
fysioterapeut, kurator, logoped, psykolog och specialpedagog.
Insatserna utgår alltid från barnets och familjens behov.
Ambitionen är att både barnet och föräldrarna ska vara
delaktiga i planeringen.
Alla som arbetar inom Habilitering & Hälsa har tystnadsplikt.
Vi använder oss av sammanhållen journalföring.

Hur får ni kontakt med Hjärnteamet barn?
Det är ofta neurorehabteamen på barnsjukhusen som skickar en
remiss till Hjärnteamet barn efter överenskommelse med barnets
föräldrar.
Föräldrar kan också ringa själva eller ta kontakt via 1177
Vårdguidens e-tjänster, 1177.se

Mer information
Läs mer på habilitering.se/hjarnteamet-barn eller ring oss
på 08-123 351 01.

