Neurorehabilitering – Kbh

Genoptræning efter
hjerneskade
Specialiseret rehabilitering
i København

Genoptræning efter hjerneskade

Velkommen på
Strandvejen

Et fagligt stærkt hold
venter på dig
På Strandvejen tilbyder vi blandt andet:
• Et fast team omkring dig

Neurorehabilitering – Kbh er for københavnere, som har fået en hjerneskade og
har brug for døgnophold med genoptræning
og rehabilitering på specialiseret niveau.
Et godt forløb giver dig de bedste for-

delmål for din rehabilitering sammen

udsætninger for dit videre liv. Derfor

med vores dygtige fagpersoner, som

skræddersyr vi dit forløb, så det passer

følger dig hele vejen tilbage til hver-

til dine behov. På den måde hjælper

dagen.

• Daglig træning
• Inddragelse af de nyeste velfærdsteknologiske hjælpemidler
• Tilbud til pårørende, fx temamøder
og samtalegrupper.

vi dig trygt tilbage til hverdagen i tæt
samarbejde med dig og eventuelt

130 dygtige medarbejdere

dine pårørende, hvis du ønsker det.

Vores medarbejdere er fysioterapeuter, ergoterapeuter, neuropsykologer,

• Vi sikrer sammenhæng og følger

neuropædagoger, audiologopæder,

dig tæt hele vejen fra hospital til re-

neurologer, sygeplejersker, social- og

habilitering og tilbage til hverdagen.

sundhedsassistenter og diætister. Der-

• Vi skræddersyr dit forløb med
genoptræning i dit nærmiljø eller

udover har vi en kvalitetsafdeling med

Ophold i træningslejlighed

udviklingsmedarbejdere.

Hvis det passer ind i dit forløb, kan du

ophold i vores træningslejlighed.
Vi er med hele vejen
Du møder os første gang, allerede
mens du er på hospitalet. Her besøger
vi dig, så du kan få svar på dine spørgsmål. Og når du bliver udskrevet, følger
vi dig fra hospitalet til Neurorehabilitering - Kbh. Her sætter du mål og

øve hverdagslivet i vores træningslejFælles for os alle er, at vi arbejder tvær-

lighed. Her kan du afprøve almindelige

fagligt og i tæt samarbejde med dig

aktiviteter fra hverdagen i trygge om-

og dine pårørende.

givelser, inden du skal hjem. Hvis du

ʼʼ

Tæt på
din hverdag

ønsker det, kan du tage dine nærmeste
med i træningslejligheden.

Læs mere
www.neurorehabilitering.kk.dk

Kontakt
Neurorehabilitering - Kbh
Københavns Kommune
Strandvejen 119
2900 Hellerup
Telefon 3945 1300
www.neurorehabilitering.kk.dk
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