Velkommen til
Neurorehabilitering

Afdeling Syrenvej - specialiseret rehabiliteringsforløb til borgere
med erhvervet hjerneskade

Neurorehabilitering Toftegården
Neurorehabilitering Toftegården afdeling Syrenvej er Viborg Kommunes døgnbaseret
specialiserede rehabiliteringstilbud til borgere med erhvervet hjerneskade.
Syrenvej er et §107 tilbud, hvor målgruppen er borgere i alderen 18+ med erhvervet
hjerneskade, der har behov for rehabilitering ift. §140 genoptræningsplan på avanceret niveau eller rehabilitering på specialiseret niveau.

Målsætning
Under rehabiliteringsforløbet arbejdes hen imod, at du opnår øget selvstændighed
og højere funktionsniveau. Et tværfagligt fokus på, at du er aktiv og deltagende ud
fra dine ressourcer. Vi arbejder frem mod de mål, du og dine pårørende opstiller sammen med teamet, udfra dit beskrevne genoptræningsbehov og potentiale i genoptræningsplanen.

Møder
Målsætningsmøde afholdes inden for de første to uger af dit rehabiliteringsforløb.
Herefter afholdes statusmøder ved behov. Der er løbende en faglig vurdering af, hvilket rehabiliteringsbehov du har og hvornår dit rehabiliteringsforløb skal forsætte i
egen bolig/ fremtidig bolig.

Praktiske oplysninger
Midlertidige adresse
Neurorehabilitering Toftegården
Nygade 2, afsnit Syrenvej
9632 Møldrup

Neuropsykolog
Vi har et tæt samarbejde med en neuropsykolog, der gennem supervision af teamet
bidrager med yderligere faglig forståelse for hjernen og for den enkelte borgers erhvervede hjerneskade.
Der er mulighed for screening, samtaler samt pårørendesamtaler.

Tale- og synskonsulenter
Vi har et tæt samarbejde med Center for Kommunikation og Undervisning CKU i Viborg ift. undersøgelse og træning af tale- og synsvanskeligheder.

Læge
Det er muligt at beholde nuværende læge. Vi har et tæt samarbejde med lægerne i
Møldrup Lægehus

Besøg og overnatning
Du er velkommen til at få besøg.
Vi anbefaler at besøg koordineres med teamet. Det er muligt at have overnattende
besøg i lejligheden.

Kost og Tøjvask
Der serveres en sund og varieret kost ud fra de 10 kostråd fra Madservice.
Tøjet vaskes i lejligheden.
Pris: 146 kr. pr. dag betales via Madservice over betalingsservice

Medbring
Toiletsager inkl. termometer.
• Tøj inkl. træningsegnet tøj og fodtøj.
• Medicin

Kontanter
Vi anbefaler, at du ikke har over 500,- kr. liggende.

Kontakt
Hovednummer

87 87 62 99
Centerleder Anni Søby Rasmussen
Mail
asr@viborg.dk
Tlf.
87 87 62 96

Teamleder
Mail
Tlf.

Christina Dall Christensen
cc5@viborg.dk
22 51 34 01

Neurorehabilitering Toftegården
Nygade 2
9632 Møldrup
www.neurorehab.viborg.dk

