Tid for Familien
–når barn er pårørende
Familieopphold ervervet hjerneskade

Familietilbud

Tid for familien:
Dette er et tilbud til familier med
barn, der mor eller far har
ervervet hjerneskade,
og gjennomføres årlig.
Barnas alder bør være mellom
6 og 18 år.
Ved spesielle behov kan også
yngre eller eldre barn delta
Oppholdet er 2-3 uker til
sammen. De første ukene er for
den som har ervervet
hjerneskade. Den siste uken er
for hele familien.
Valnesfjord Helsesportssenter er
en landsdekkende institusjon,
og det er ingen egenandeler for
oppholdet.
Familiene får dekket reise og
opphold, men ikke tapt
arbeidsfortjeneste for partnere.
Det legges til rette for at
skoleelever kan bruke noe tid på
skolearbeid dersom det er
ønskelig.

Når en av omsorgspersonene i
familien får en alvorlig sykdom eller
skade, får det ofte stor innvirkning på
hele familien. Derfor har Valnesfjord
Helsesportssenter utviklet et tilbud for
familier der mor eller far har ervervet
hjerneskade.
Under oppholdet vil det være
aktiviteter som hele familien kan delta
sammen på. Dere vil treffe andre
familier i samme situasjon og dere får
snakke med fagfolk som kan noe om
ervervet hjerneskade og om hvordan
det kan være å leve sammen når en av
foreldrene har blitt syk.
De første ukene er for den som har
ervervet hjerneskade. Den vil ha fokus
mot den siste uken som er for hele
familien.

For deg som har ervervet
hjerneskade:
Den første delen av oppholdet vil du bli
kjent med de andre i gruppen og
personalet. Ellers vil ukene bestå av:





Undersøkelse med lege.
Samtaler med ulike fagpersoner.
Undervisning.
Tilpasset fysisk aktivitet og
friluftsliv på ulike arenaer.



I løpet av oppholdet vil du kunne møte
lege, sykepleier, idrettspedagog,
fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom
og psykolog.

Det er fint om du på forhånd har
tenkt over om du har noen
spesielle ønsker for hvem du vil
snakke med eller om det er noen
aktiviteter eller hjelpemidler du
ønsker å prøve ut.
Det er viktig at du har overskudd
til familieuken.

For hele familien
Under oppholdet vil det bli tilbud
om forskjellige aktiviteter og
samtaler. Noe vil være for hele
familien sammen og noe for barn
og voksne hver for seg. Vi ønsker
å gi dere positive opplevelser
sammen og kanskje aktiviteter
dere kan fortsette med når dere
kommer hjem.
Ting dere kommer til å gjøre:





Undervisning om ervervet
hjerneskade.
Aktiviteter som familien kan
gjøre sammen i gymsalen,
bassenget og utendørs.
Samtaler med andre i
samme situasjon.

Til Barn og ungdom
Det er ikke alltid enkelt å være
barn eller ungdom når mor eller
far er syk. Det vet vi noe om, selv
om det bare er du som vet
hvordan du har det. Under
familieoppholdet vil du bli kjent
med andre barn som også har en
mor eller far som er syk. Vi kan
kanskje bidra til at det blir enklere
etter familieoppholdet.
Når dere kommer til Valnesfjord
Helsesportssenter blir barn og
ungdom delt i grupper og får litt
forskjellige aktiviteter. Noe av det
vi skal gjøre er å ha
gruppesamtaler sammen med
andre barn eller ungdom. Dere
får undervisning om hva ervervet
hjerneskade kan være og får
stille spørsmål. Det blir litt
tegning, og formingsaktiviteter.
Dere får være i bassenget, klatre
i klatreveggen og mange andre
morsomme aktiviteter.
Les mer på www.vhss.no

Et helhetlig helsebegrep
- et helhetlig menneskesyn

VHSS ligger i naturskjønne omgivelser i Fauske kommune i Nordland fylke, ved inngangen til
Sjunkhatten nasjonalpark. Nærmeste byer er Fauske og Bodø. Fra tettstedet Strømsnes er det
ca 14 km opp til senteret.
Vi er opptatt av å formidle friluftsliv som et lavterskeltilbud med stort mangfold, og som
rehabiliteringsinstitusjon er vi spesielt opptatt av å skape gode naturopplevelser for mennesker
med funksjonsnedsettelser.
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