
 

 

 

Rehabiliteringstil

bud 

Til senhjerneskadede borgere  

over 65 år. 
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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 fx 

lammelser, og andre er 

mindre synlige, som fx 

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 over 65 år 

og har en kompleks 

hjerneskade. 

Hjerneskadekoordinatoren 

fungerer som tovholder i 

din rehabiliteringsproces 

og koordinerer på tværs 

af kommunens fagområder 

og med eksterne 

samarbejdspartnere fx 

hospital, således at du 

får et t målrettet og 

sammenhængende forløb, 

hvor der sker relevant 

informationsudveksling 

mellem dig, hospital og 

kommunens områder.  

Rehabilitering 

Efter din udskrivelse fra 

hospitalet bliver din 

rehabilitering 

tilrettelagt i et 

samarbejde mellem dig, 

hjerneskadekoordinatoren 

og relevante fagpersoner 

fra kommunen. 

Rehabiliteringen 

planlægges individuelt på 

baggrund af dine ønsker 

og behov samt faglige 

vurderinger. Indsatsen 

varetages primært af 

kommunens egne tilbud og 

ellers af eksterne 

udbydere.  

 

 

Genoptræningscenteret 

Skovbrynet 

Genoptræningscenteret 

Skovbrynet kan efter din 

hospitalsindlæggelse 

tilbyde et tværfagligt 

rehabiliteringsforløb med 

vurdering og træning ved 

Rehabiliteringstilbud 
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ergoterapeut, 

fysioterapeut, logopæd og 

neuropsykolog. 

Der vil løbende blive 

afholdt statusmøder med 

dig og det tværfaglige 

personale, hvor 

hjerneskadekoordinatoren 

kan deltage. 

 

Udskrivelse 

Ved planlægning af din 

udskrivelse drøfter vi 

dine behov for støtte og 

videre træning. 

Hjerneskadekoordinatoren 

hjælper dig med at få 

kontakt til og 

information om muligheder 

og tilbud, der er 

væsentlige for dig, for 

at få dagligdagen til at 

fungere bedst muligt. 

 

 

Opfølgning 

Senere i forløbet har du 

fortsat mulighed for at 

kontakte 

hjerneskadekoordinatoren. 

Opfølgning kan ske via 

telefon eller på besøg i 

dit hjem. Her kan du og 

dine pårørende drøfte din 

situation og få videre 

rådgivning.  

 

 

 
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 

 

Læs mere   
 

På kommunens hjemmeside 

finder du information om 

genoptræning mv. 

 

www. Rudersdal.dk 

 

 

http://www.sundhed.dk/
http://www.hjernesagen.dk/
http://www.hjerneskadeforeningen.dk/
http://www.hjerneskadeforeningen.dk/
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social støtte for og 

mellem pårørende til 

mennesker med pludseligt 

opstået hjerneskade.  

 

www.hjerneskadet.dk  

En portal for 

hjerneskaderamte 

familier.  

  

http://www.hjerneskadet.dk/


 

 

Kontakt 

 

Hjerneskadekoordinator 

Birgitte Flydal 

Tlf: 4611 5042 

E-mail: bifl@rudersdal.dk 

 

Skovbrynet kontaktes via 

Kristina Andersen: 

Tlf: 4611 2064 

 

 

 

RUDERSDAL 

KOMMUNE 

 

Stationsvej 36 

3460 Birkerød 

Tlf. 46 11 00 00 

 

Åbningstid 

Mandag-tirsdag kl. 10-15 

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10-17 

Fredag kl. 10-13 
 


