UNGEMENTOR

Et tilbud til unge som lever med en erhvervet hjerneskade

PJECE TIL SAMARBEJDSPARTNERE

EN TVÆRSEKTORIEL OG TVÆRKOMMUNAL FUNKTION I REGION MIDTJYLLAND

UNGEMENTOR

Et tilbud til unge som lever med en erhvervet hjerneskade
På tværs af regionens kommuner er to ungementorer ansat som
et supplement til de eksisterende kommunale hjerneskadetilbud.
Ungementorerne samarbejder med hjerneskadekoordinatoren og
øvrige relevante fagprofessionelle i den unges forløb.
Ungementorerne har kompetencer i forhold til neurofaglig viden,
dialogiske processer, coaching og relationsarbejde og kan fx understøtte uddannelsesstart, arbejdsprøvning, netværksdannelse og
sociale aktiviteter for den unge og dennes netværk. Med netværk
menes både det nære såsom familie og venner, men også det udvidede, som lærere, arbejdsgiver, bostøtte ect.
Ungementorerne arbejder fleksibelt og den unge har den primære
definitionsret ift. indhold, mødested samt hyppighed for kontakt. Den
unge og netværket støttes til at agere bedst muligt i sociale relationer og mestre de ændrede livsvilkår, der kan følge med en erhvervet
hjerneskade.
HVORDAN HENVISER MAN TIL UNGEMENTORERNE?
Der henvises ved at tage direkte kontakt til ungementorerne eller via
funktionspostkassen.
Ungementorerne har kontor på Hammel Neurocenter og har
mulighed for at inddrages allerede mens den unge er indlagt eller via
ambulant udredning.
Ungementorerne kan endvidere kobles på unge, som har en ældre
skade, men som aktuelt er udfordret i sin livssituation. Kontakten
iværksættes altid i samarbejde med hjerneskadekoordinator eller
anden fagprofessionel i den unges kommune.
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Efter en 3 årig projektperiode har kommunerne i Region Midtjylland
i 2017 besluttet at ordningen skal være permanent. Ungementor kobles på for et år af gangen, og der vurderes i hver enkelt sag, hvornår
der er behov for at afslutte eller evt. forlænge. Der er mellem
DASSOS og Region Midtjylland lavet aftale om en finansieringsmodel
pr. 1.6.2019.
YDERLIGERE INFORMATION
Hjemmeside: www.um.rm.dk Her ligger blandt andet en praksisrelateret guide om arbejdet som ungementor, en animationsvideo om
funktionen, samt en rapport ”Ungementorfunktionen i et sociologisk
perspektiv” af cand.pæd. pæd.soc. ph.D. stud. Mette Ryssel Bystrup.
Sundhedsstyrelsens rapport ”Slutevaluering af styrket indsats til
unge med erhvervet hjerneskade” (April 2018). Rapporten kan downloades via www.sst.dk.

KONTAKT
Ungementor Mette Ryssel Bystrup
Tlf.nr.: 2374 4143
Mail: metbys@rm.dk
Ungementor Helle Bak Christensen
Tlf.nr.: 2374 4163
Mail: helchste@rm.dk
Funktionspostkassen: FRV@midt.rm.dk
Ved administrative spørgsmål rettes henvendelse til
Lærke Klitgaard, sekretariatsleder og programleder.
Tlf: 2440 74 87.
Mail: laerke.klitgaard@midt.rm.dk

