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Kelan soopeutumisvvalmennuskkurssi traum
maattisen aivovamman saaneillle
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Sopeutum
misvalmenn
nuskurssilla kuntoutujaa
a ja hänen omaisiaan tai muita lähheisiään tue
etaan
selviämää
än vammau
utumisen aiheuttamasssa elämäntilanteessa. Kuntoutus ttoteutetaan
moniamm
matillisesti ja
a sinä hyödynnetään e
erityisosaam
mistamme aivovammann saaneiden
n
kuntoutukksessa.

Kohdeeryhmää
Kurssi on tarkoitettu traumaattis
sen aivovam
mman saane
eille
aikuisille, jotka ovat opiskelema
o
ssa, työeläm
mässä,
palaamasssa työhön, kuntoutustuella tai poiissa työeläm
mästä.
Vammastta aiheutuu moniamma
atillisesti tote
eutettavan
kurssimuo
otoisen kun
ntoutuksen tarve.
t
Edellytykssenä on, etttä työ- ja toimintakykyä
ä voidaan tu
urvata
tai paranttaa suunnite
ellulla kunto
outuksella. K
Kuntoutusta
arpeen
tulee olla todettu tervveydenhuollossa tai
työterveysshuollossa.

Kursssien rakkenne jaa toteuutus
Kurssi totteutetaan ka
ahdessa 5 vuorokaude
v
en jaksossa
a. Kuntoutuja
an läheinenn voi osallistua 2
vuorokautta kurssin alussa ja 2 vuorokautta
a lopussa.
Kurssilla ttoimitaan su
uurimmaksii osaksi ryh missä, ja ku
untoutuksen
n tavoitteisi in pyritään käytännön
harjoittelu
ujen, vuorovvaikutusta edistävien
e
kkeskusteluje
en ja tekemiisen avulla. Ryhmän tu
uella
kannustettaan itsenäiseen työsk
kentelyyn se
ekä hallinna
antunteen ja
a muutosproosessin vah
hvistamiseen.
Kurssiohjelmaa täydennetään yksilöllisen
y
ttarpeen mukaan mahdollisella ykssilöohjaukse
ella ja
ntekijöiden tapaamisella. Kurssin toteutukses
sta vastaa moniammat
m
tillinen työry
yhmä.
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ätiedott:

Kerro om
malle lääkä
ärillesi kunto
outustarpee
estasi ja tavo
oitteestasi.
Toimita lääkärin an
ntama B-lau
usunto Kela n kuntoutus
shakemukse
en
KU132 (harkinnanvvarainen kuntoutus) taii KU104 (va
aativa lääkin
nnällinen
kuntoutu
us) liitteenä
ä Kelaan.
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