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At blive ramt af en hjerneskade er svært for både dig, som er  ramt, og 
dine pårørende. Det betyder ofte en ændret hverdag. Følgerne kan være 
af forskellig art. Nogle er synlige som f.eks. lammelser, og andre er 
mindre synlige, som f.eks. nedsat evne til at huske, planlægge eller 
koncentrere sig. Det kan være svært at gennemskue, hvilke tilbud der 
findes, og i hvilken rækkefølge de kan sættes i værk.  
 
 
Hjerneskadekoordinator 
Rudersdal Kommune har en hjerneskadekoordinator for dig, der er i den 
erhvervsaktive alder. Koordinatoren er din centrale kontaktperson i 
kommunen. Koordinatoren er tovholder for din rehabiliteringsproces, og 
er med til at sikre et målrettet og sammenhængende forløb, hvor der 
sker relevant informationsudveksling mellem dig, hospitaler og 
kommunens områder.  
 
 
Rehabilitering 
Efter udskrivelse fra hospitalet bliver din rehabilitering tilrettelagt i et 
samarbejde mellem dig, hjerneskadekoordinatoren og relevante 
fagpersoner fra kommunen. Det kan fx være medarbejdere fra 
genoptræningscentret Skovbrynet samt din sagsbehandler fra 
jobcenteret eller Psykiatri og Handicap Rehabiliteringen planlægges 
individuelt på baggrund af dine ønsker og behov samt faglige 
vurderinger. Indsatsen varetages af kommunens egne tilbud eller 
eksterne udbydere.  
 
 
Genoptræningscenteret Skovbrynet 
Genoptræningscenteret Skovbrynet kan efter din hospitalsindlæggelse 
tilbyde vurdering ved ergoterapeut, fysioterapeut og talepædagog. I 
forlængelse af vurderingen vil du og eventuelt din pårørende blive 
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indkaldt til et rehabiliteringsmøde. Til mødet vil hjerneskadekoordinator, 
terapeuter samt andre relevante fagpersoner deltage.  
 
Rehabiliteringsmøde 
På mødet drøftes dine ressourcer og vanskeligheder og i fællesskab 
bliver der fastlagt rehabiliteringsmål, der udarbejdes en handleplan, og 
der drøftes behov for ansøgning af relevante hjælpemidler.  
 
Efter start af din rehabilitering vil der løbende blive afholdt statusmøder 
med dig og relevante fagpersoner, der er involveret i forløbet. Din 
sagsbehandler fra jobcenteret kan også deltage i statusmøderne, når 
det bliver relevant at planlægge din tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 
 
 
Hjerneskadeteam 
For at sikre at du får den nødvendige støtte og vejledning ud fra en 
helhedsvurdering, er der i Rudersdal Kommune etableret et 
Hjerneskadeteam. På teamet er alle kommunens områder 
repræsenteret. Hjerneskadeteamet behandler sager vedrørende 
personer over 15 år med moderate eller svære hjerneskader, hvor 
forløbets kompleksitet kræver en koordineret indsats mellem 
kommunens områder. Din sag vil først bliver taget op på 
Hjerneskadeteamet efter samtykke fra dig. Du har også selv mulighed 
for at kontakte din sagsbehandler eller hjerneskadekoordinator herom. 
 
 
Arbejde 
Der vil i rehabiliteringsforløbet også være fokus på dit arbejde. 
Genoptræningscenteret samarbejder med jobcentret om at styrke dine 
muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Afhængig af 
hvordan du er ramt af hjerneskaden og dine behov, er der mulighed for 
at få en personlig assistent, hjælpemidler eller andet, som kan støtte dig 
i at genoptage arbejdet igen.  



 

 

Kontakt 
Hjerneskadekoordinator 
Maya Mørch 
Tlf: 46 11 30 50  
Mobil: 72 68 30 50 
E-mail: cave@rudersdal.dk 
 
Skovbrynet kontaktes via 
souschef Ulla Andersen: 
Tlf: 45 47 30 30 
E-mail: ulan@rudersdal.dk 
 

 
Læs mere   
www. Rudersdal.dk 
På kommunens hjemmeside 
finder du information om 
genoptræning mv. 
 
www.sundhed.dk  
Information om forskellige 
sundhedstilbud i hele Danmark. 
 
www.hjernesagen.dk  
En privat landsdækkende forening 
for mennesker ramt af blodprop 
eller blødning i hjernen, deres 
pårørende og andre 
interesserede. 
 
www.hjerneskadeforeningen.dk 
En interesseorganisation, som 
arbejder for at skabe og 
opretholde kontakt og social 
støtte for og mellem pårørende til 
mennesker med pludseligt 
opstået hjerneskade.  

 
www.hjerneskadet.dk  
En portal for hjerneskaderamte 
familier. 
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