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Om Neurocenter
Østerskoven

MÅLGRUPPER

I Danmark har vi ikke mange højt specialiserede rehabiliteringstilbud, der tilbyder individuelle forløb med både
døgnpladser og ambulante pladser til unge og voksne med
medfødt eller erhvervet hjerneskade.

Vores primære målgrupper på Neurocenter Østerskoven er
henholdsvis borgere med medfødt hjerneskade og borgere
med erhvervet hjerneskade.

Men Neurocenter Østerskoven er blandt de få, og ét af
vores vigtigste specialer er den 3-årige ungdomsuddannelse
STU, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Uanset om vi skal tilrettelægge vores tilbud til borgere med
moderat, svær eller meget svær hjerneskade er det en forudsætning for vores rehabiliteringstilbud, at borgeren bliver
vurderet til at have mulighed for udvikling af kompetencer
og færdigheder.

På Neurocenter Østerskoven arbejder vi målrettet med
tværfaglig fysisk, kognitiv og social udvikling i forhold til
praktiske daglige færdigheder for mennesker med moderate
til meget svære og komplekse hjerneskader.

På baggrund af dette skaber vi et grundlag for en individuel
og aktiv hverdag, hvor vi kombinerer de personlige ressourcer med fokuseret læring og udvikling.

Fundamentet for vores samlede indsats er de mange
højt specialiserede medarbejdere med neurofaglig viden.
Kombineret med deres erfaring og store engagement,
bidrager de dagligt til at gøre vores rehabiliterende
neuropædagogiske praksis til en succes.

UNGEMILJØ
På Neurocenter Østerskoven skaber vi rammerne til et
meget aktivt ungemiljø. At være ung kan på mange områder
være en udfordring – og at være ung med en hjerneskade,
er derfor en endnu større udfordring.

Dermed skaber vi også grundlaget for, at de unge kan videreudvikle deres kompetencer og derigennem blive rustet til
at mestre egen tilværelse bedst mulig, når de ikke længere
er tilknyttet Neurocenter Østerskoven.

Det betyder, vi fokuserer på at skabe en aktiv hverdag med
afsæt i læring baseret på de individuelle fysiske og sociale
kompetencer samt kognitiv formåen.

Som en vigtig del af dagligdagen i vores ungemiljø indgår
muligheden for at erhverve den 3-årige ungdomsuddannelse, STU.

Kom i balance med Anatomic SITT
Vi er specialister i positionering til børn og voksne.
Både i den siddende, liggende og stående stilling.
Vi tilbyder unikke løsninger med dig i fokus.
Anatomic SITT A/S
Viengevej 4, 8240 Risskov

T: 86 17 01 74
M: a-sitt@anatomic-sitt.dk

www.anatomicsitt.dk
Følg os på

Neurocenter Østerskoven

I Hobro Østerskov tæt ved Mariager Fjord ligger
Neurocenter Østerskoven.
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Værdier og
målsætning

REHABILITERING OG RESSOURCEFORLØB

Vi fokuserer på, at den væsentligste kanal til brugerindflydelse er, at vi er lydhøre. Vi stiller os til rådighed med
vores faglige viden, rådgivning og erfaring – men det er det
enkelte menneske, som er eksperten i eget liv, og hvordan
vores indsats har indflydelse på dette.

Desuden sørger vi for, at vores professionalisme og personlige kompetencer går hånd i hånd med ordentlighed.
Ordentlighed er for nogle måske et lidt gammeldags udtryk,
men hos os betyder ordentlighed, at vi tager vores ansvar
meget alvorligt.

I det sociale rum er tillid til hinanden én af vores kerneværdier. Tillid er nemlig en forudsætning for, at vi kan arbejde
sammen og udvikle i fællesskab, både når det gælder
pårørende, visitationsmyndigheder, kommune og internt i
medarbejdergruppen.

Vi løfter en særlig opgave, hvor det er særdeles afgørende,
vi handler med omtanke og er til at stole på. Dermed kan vi
udvikle det forpligtende og inkluderende fællesskab både
personligt, socialt og fagligt.

Et rehabiliteringsforløb på
Neurocenter Østerskoven indeholder:
•

for-besøg

•

målsætning

•

den rehabiliterende indsats

•

udskrivning.

Indsatsen foregår i tæt samarbejde med borger, pårørende,
visitationsmyndigheder og kommune.
Brugerinddragelse og tværfagligt samarbejde er nemlig særdeles afgørende for et succesfuldt forløb, hvor vi arbejder
målrettet med såvel bo-del som job- og/eller uddannelsesdel i den daglige praksis.

Bo-del: Her arbejder vi med en række indsatsområder for,
at borgeren tilegner sig kompetencer til at mestre dagligdagen i fremtidig bolig. Det gælder fx fokus på træning og/
eller genoptræning af kognitive, kommunikative, sociale og
fysiske kompetencer. Men vi arbejder naturligvis også med
de helt basale færdigheder, der efterfølgende skaber grundlag for en selvstændig livsførelse.

”

Mestring af eget liv med så højt personligt
funktionsniveau som muligt er blandt vores
centrale målsætninger!

Job- og uddannelse: Vi afdækker blandt andet hjerneskadens indflydelse på borgerens evne til at håndtere et
eventuelt job/og eller uddannelse. Målet er, at vi i samarbejde med kommunale myndigheder kan beskrive disse
personlige forudsætninger, således at vi for eksempel kan
synliggøre støttebehov.

”

Vores team består af
medarbejdere med stærke faglige
kompetencer, som er eksperter
i tværfaglig samarbejde.

Neurocenter Østerskoven

At få de bedste muligheder for mestring af eget liv med så
højt personligt funktionsniveau, som muligt – både fysisk,
kognitivt og socialt. Det er blandt vores centrale målsætninger, når vores tværfaglige team skal tilrettelægge et ophold
på Neurocenter Østerskoven.
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Uddannelse og
kommunikation

STU
– SÆRLIG TILRETTELAGT
UNGDOMSUDDANNELSE
På Neurocenter Østerskoven tilbyder vi unge mellem 15 og
25 år, at de kan tage STU, Særligt Tilrettelagt Uddannelse,
under deres ophold.
Uddannelsen skal sikre, at også unge med svære og komplekse hjerneskader, får de bedste forudsætninger for at
opnå personlige, sociale og faglige kompetencer, de kan
udvikle og bygge videre på resten af livet.

KOMMUNIKATION

TVÆRFAGLIGT TEAM
På Neurocenter Østerskoven har vi et stærkt fundament af
professionelle faggrupper med stærke personlige kompetencer. Denne kombination gør dem lige netop til eksperter i
det tværfaglige samarbejde.
Faggrupperne i vores team består af:

På baggrund af vores indgående erfaring i det daglige
arbejde med borgere med hjerneskade ved vi, hvor vigtig
udvikling af kommunikative kompetencer er.

•

Socialpædagog

Desuden har vi et tæt samarbejde
med følgende eksterne eksperter:

•

Social- og sundhedsassistent

•

Speciallæge i neurologi

•

Ergoterapeut

•

Neuropsykolog

Vores tværfaglige team er eksperter i at rehabilitere sproglige
udfordringer - og ikke mindst udvikle alternative kommunikationsformer til borgere med hjerneskade uden verbal tale.

•

Fysioterapeut

•

Musikterapeut

•

Logopæd

•

Kommunikationsvejleder

•

Lærer

•

Husassistent

•

Omsorgs- og pædagogmedhjælper

•

Administrativt personale

•

Pedel

•

IT-ingeniør

Hos os er kommunikation og dét, at man hele tiden bliver endnu bedre til at kommunikere, ikke kun en specifik
og skemalagt aktivitet. Kommunikation er i dén grad en
integreret del af vores hverdag, uanset om det er via musikterapi, fysioterapi eller den helt almindelige og daglige
pædagogiske praksis.

Ønsker du mere information på Neurocenter Østerskoven,
kan du altid kontakte os på telefon 97 64 51 00.

Neurocenter Østerskoven

I tæt samarbejde med den unge, deres pårørende og de respektive myndigheder tilrettelægger vores tværfaglige team
en individuel undervisningsplan, hvor der lige netop bliver
taget de nødvendige hensyn - og stillet de realistiske krav,
der kan sikre et succesfuldt uddannelsesforløb.
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Vi er en personlig og professionel håndværker
virksomhed, der gennem mange år har
specialiseret os i godt håndværk.

www.sky-media.dk

Din alsidige tømrer og
snedker i Hobro

BRIAN
MIKKELSEN
Kontakt:
+45 24 496 889
Brian@hobrotoemrer.dk

ESBEN
NØRLEM
Kontakt:
+45 24 496 855
Esben@hobrotoemrer.dk

Fynsvej 1, 9500 Hobro

Tlf. 9852 4433

mail@hobrotoemrer.dk

www.hobrotoemrer.dk

VVS • Badeværelser
Energioptimering
Blik- & Smedearbejde

Betzer & Søn ApS - Thurøvej 1 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 41 22 - info@betzer-vvs.dk - www.betzer-vvs.dk

VI KLARER ALT ARBEJDE
– vedrørerende elektriske installationer.

Kontakt os på tlf. 9851 2838 og få svar på dine spørgsmål
eller et uforpligtende tilbud på din opgave.
Vestermarken 7 - 9500 Hobro
+45 98 51 28 38 - info@onsildelteknik.dk
www.onsildelteknik.dk

Amerikavej 46 · 9500 Hobro · Tlf: 97 64 51 00 · oesterskoven@rn.dk

