
Hjerneskadeteam  



Hvad  er Hjerneskadeteamet?

Hvis du har fået en hjerneskade, kan der være brug for, at du 
skal have hjælp og indsatser fra flere forskellige forvaltnings-
områder i kommunen.  

Hjerneskadeteamet er et tværgående team, som samarbejder 
på tværs af forvaltningsområder i Rudersdal Kommune. 
Teamet skal sikre, at du oplever en helhedsorienteret, sam-
menhængende og koordineret indsats internt i kommunen og 
i de tilfælde, hvor vi samarbejder med andre omkring dine 
forhold. Det kan være i forbindelse med koordinering efter 
udskrivning fra hospital, ved genoptræning, støtte i eget hjem 
eller ved tilbud i forhold til arbejdsmarkedet.  

Teamet mødes løbende og består af repræsentanter fra Social 
og Sundhed, Beskæftigelse, Børn og Familie samt kommunens 
hjerneskadekoordinator, som er formand for teamet.

Målgruppe

Hjerneskadeteamet kan drøfte din sag, hvis du er mellem 18-
65 år og har fået en hjerneskade i en grad, hvor der er behov 
for en koordineret indsats. Det kan for eksempel være følgen-
de typer hjerneskader: 

• Blodprop eller blødning i hjernen 
• En ulykke med hovedtraume
• En hjernerystelse
• Hjerneskade opstået på grund af sygdomme som 

sclerose, hjernetumorer og parkinson                                                 



Samtykke 

Før Hjerneskadeteamet kan drøfte din sag, skal du afgive dit 
samtykke.  Det kan du gøre  igennem hjerneskadekoordina-
toren.

Hjerneskadekoordinatoren

Hjerneskadekoordinatoren er tovholder på mere komplekse 
hjerneskadesager, hvor der er behov for at koordinere ind-
satsen på tværs internt i kommunen og ved samarbejde med 
eksterne partnere.

Koordinatoren er din og dine pårørendes indgang til kom-
munen og kan støtte og rådgive i overgangene mellem de for-
skellige indsatser og forvaltninger. Det er samtidig hjerne-
skadekoordinatoren, som kan bringe din sag for 
Hjerneskadeteamet.

Kontakt

Hjerneskadekoordinator
Karin Meulengracht
Tlf:  4611 3315 
Mail: myndighed@rudersdal.dk 

Vælger du at skrive til os, anbefaler vi af hensyn til data- og informations-
sikkerheden, at du skriver til os via Digital Post på www.borger.dk. I titlen 
skal du skrive att.: Social og Sundhed – Myndighed.
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RUDERSDAL 
KOMMUNE

Social og Sundhed
Stationsvej 36
3460 Birkerød

socialogsundhed@rudersdal.dk 
www.rudersdal.dk


