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Det primære formål med Hjerneskade-

teamet er med borgeren i centrum at 
sikre kvalitet og sammenhæng i 
rehabiliteringsforløbet, så borgeren 

oplever en helhedsorienteret, 
sammenhængende og koordineret 
indsats i kommunen. 
 

Hjerneskadeteamet 

Hjerneskadeteamet er etableret i et sam-
arbejde mellem områderne Psykiatri og 
Handicap, Ældre, Beskæftigelse samt 
Familie. 
 
Hjerneskadeteamet er forankret i Beskæf-
tigelse, som varetager sekretariatsfunkti-
onen, og kommunens hjerneskadekoor-
dinator er formand for Hjerneskadetea-
met. 
 
Hjerneskadeteamet mødes hver eller 
hver anden torsdag, alt efter behov. 
 

Målgruppe 

Målgruppen for Hjerneskadeteamet i 
Rudersdal Kommune er personer mellem 
15-65 år, med moderate eller svære 
hjerneskader, hvor forløbet er præget af 
stor kompleksitet, og hvor der er brug for 
en koordineret indsats mellem flere for-
valtninger. Det kan fx være følgende 
typer hjerneskader:  
 
• Apopleksi, traumatisk hjerneskade 

eller anden erhvervet hjerneskade.  
 
• Medfødt eller tidligt opstået hjerne-

skade. 

• Hjerneskade affødt af progredieren-
de sygdomme som sclerose, hjerne-
tumorer og Parkinson. 
 

Samtykke 

Der kræves skriftligt samtykke fra borge-
ren, før sagen kan drøftes i Hjerneskade-
teamet. 
 

Hjerneskadeteamets opgaver 

Teamet har til opgave, at 

• rådgive de enkelte sagsbehandlere, 
så borgerne oplever en helhedsori-
enteret, sammenhængende og koor-
dineret indsats. 
 

• borgeren ud fra en helhedsvurdering 
får den nødvendige støtte og vejled-
ning, herunder fortsat genoptræning / 
vedligeholdelsestræning efter ud-
skrivning fra hospital, hvis der er be-
hov herfor. 
 

• fremme teamdannelse på tværs af 
fag og sektorer. 
 

• etablere individuelle modeller for 
rehabilitering i hjemmet. 

 

Hvem deltager i Hjerneskadeteamet?  

I Hjerneskadeteamet deltager fast repræ-
sentanter fra Psykiatri og Handicap, Æl-
dre, Beskæftigelse, Familie, kommunens 
hjerneskadekoordinator, samt souschef 
fra genoptræningscenteret Skovbrynet. 
Herudover har Hjerneskadeteamet mulig-
hed for at supplere medlemmerne med 
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terapeuter og sagsbehandlere, der er 
involveret i de enkelte sager. 
 

Hjerneskadekoordinator 

Rudersdal Kommune har ansat en hjer-
neskadekoordinator til at fungere som 
tovholder på komplekse hjerneskadesa-
ger, hvor der er behov for at koordinere 
en indsats på tværs af kommunens om-
råder og med eksterne samarbejdspart-
nere. 
 
Hjerneskadekoordinatoren er borgerens 
og denne pårørendes indgang til kommu-
nen, og vil støtte disse i overgangene 
mellem indsatserne. 
 
Hjerneskadekoordinatoren er ansvarlig 
for at bringe sagerne for Hjerneskade-
teamet. 
 
 

Kontakt 

Hjerneskadekoordinator 
Maya Mørch: 
Telefon: 4611 3050 
Mail: maym@rudersdal.dk 
 
Jobcenteret: 
Telefon: 4611 3000 
Mail: beskaeftigelse@rudersdal.dk 
 

 

 

 

 

Historien bag Hjerneskadeteamet 

Rudersdal Kommunes Hjerneskadeteam 
er oprindeligt etableret i et samarbejde 
mellem områderne Psykiatri og Handicap, 
Ældre, Beskæftigelse samt Børn og Un-
ge, og hed tidligere Hjerneskadesamrå-
det. 
 
Hjerneskadeteamet blev oprettet på bag-
grund af projekterfaringer i det tidligere 
Birkerød Kommune, som havde vist, at 
det er af stor betydning for borgere med 
komplekse rehabiliteringsforløb efter 
hjerneskade, at den indsats, som iværk-
sættes, er koordineret og sammenhæn-
gende, og at tilbud bliver givet på det 
rette tidspunkt i rehabiliteringsprocessen. 

 

Links: 

www.socialstyrelsen.dk 

www.hjernesagen.dk 

www.hjerneskadet.dk 

www.cancer.dk/hjernetumorforeningen 

www.hjernerystelsesforeningen.dk 

 
 
 


