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Find vej til os

Gå fra parkeringspladsen op ad stien, forbi bommen og drej til venstre

SP15

Følg fortsat stien – hvor den drejer mod højre finder du NFAs indgang, SP15

FORLØB

Hvad er NFA?
Neurofaglig arbejdsrehabilitering (NFA) er et tilbud med fokus på afklaring og
udvikling af arbejdsevne, til dig der har følger efter skader på hjernen eller
længerevarende hjernerystelsessymptomer.
Hvem er vi:
Vi er uddannet ergoterapeuter og har alle specialiseret os indenfor neurologi,
senhjerneskade og hjernerystelser. Vi har tæt samarbejde med en neuropsykolog
som er specialist indenfor neurologi.
Samarbejdspartnere:
Vi samarbejder tæt med dig, jobcenterkonsulent, hjerneskaderådgiver,
neuropsykolog, din arbejdsplads/praktikplads -herunder nærmeste og øverste
ledelse, HR, TR og ved behov dine nærmeste pårørende.
Målet med NFA
Gennem et individuel tilrettelagt forløb, at opnå afklaring og fremtidig
tilknytning til arbejdsmarkedet med højest mulig effektivitet.

Passer tilbuddet til dig?
Du er i den erhvervsaktive alder og har pådraget dig en hjernerystelse eller
en skade på hjernen efter en blodprop, hjerneblødning, tumor, ulykke,
forgiftning eller infektion i hjernen.
Du er tilknyttet jobcenteret i din hjemkommune.
Du og jobcenteret har brug for hjælp til at afklare din fremtidige tilknytning
til arbejdsmarkedet.
Kontakt din jobcenterkonsulent og drøft om et NFA-forløb er relevant for dig.
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•
•
•
•

Fast tilknytning til en neurofaglig ergoterapeut
Mindst en gang om ugen samtale eller observation på arbejdsplads,
i eget hjem eller på CSU
Fokus på de aktuelle symptomer der giver dig udfordringer i
hverdagen, både hjemme og på arbejdspladsen
Deltagelse på arbejdspladsen i møder og rådgivning til både dig og
din ledelse
Hjælp til at finde og afprøve metoder til at udnytte dine ressourcer
bedst muligt
Rådgivning og vejledning om arbejdspladsindretning og
hjælpemidler
Hjælp til konkret målsætning i forhold til at komme tilbage til
arbejdsmarkedet
Der tages altid udgangspunkt i det, der betyder mest for dig og dit
arbejdsliv
Fokus på din personlige arbejdsidentitet
Ved afslutning udarbejdes en rapport til dig og jobcentret

Vores erfaring:
Vi oplever, at neurofaglig rådgivning, konkrete målsætnigner, individuelle
skånevilkår, motivation og tværfagligt samarbejde kan sikre fastholdelse på
arbejdsmarkedet for langt de fleste borgere med neurologiske
udfordringer.
Citat fra tidligere NFA-borger:
”Jeg er dig evig taknemmelig for din enorme viden og din tilgang, som
gjorde mig tryg. Tak for det arbejde du har lagt i at få mig afklaret og
tilbage til livet”

