
STØTTE TIL LIVET 
MED EN  

HJERNESKADE

Hvordan?

Ønsker du støtte i dit rehabiliteringsforløb kan du kontakte en af 
de to hjerneskadekoordinatorer direkte via telefon eller e-mail:

Maj
Mobil: 41748707
E-mail: sundhedscenter@hvidovre.dk

Bettina
Mobil: 22485486
E-mail: sundhedscenter@hvidovre.dk

Tilbuddet om støtte fra hjerneskadekoordinatoren er gratis   
og kræver ikke en henvisning.

Se sundhedscenter.hvidovre.dk

 Find os på Facebook
 Hvidovre Sundhedscenter

Hvidovre Sundhedscenter

Hvidovrevej 272
2650 Hvidovre
Tlf: 36 39 37 37
Sundhedscenter@hvidovre.dk

Åbningstider:
Mandag-onsdag kl. 8.00-15.00
Torsdag kl. 8.00-17.30
Fredag kl. 8.00-14.00
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Hvem kan få støtte af hjerneskadekoordinatoren?

Har du pådraget dig en hjerneskade? Er du i den erhvervsaktive 
alder? Og ønsker du støtte i dit rehabiliteringsforløb? Så kan du 
henvende dig til hjerneskadekoordinatoren.

Du kan eksempelvis have pådraget dig en hjerneskade, som følge  
af en:
• Blodprop eller hjerneblødning.
• Traumatisk hjerneskade (ex. slag mod hoved, trafikuheld).
• Hjernehindeblødning.
• Tumor i hjernen.
• Infektion i hjernen (ex. meningitis).
• Diffus hjerneskade (ex. giftstoffer, iltmangel).
• Hjernerystelse (hvor du har længerevarende mén). 

Hjerneskaden kan have medført, at du har fysiske, kognitive og/ 
eller sociale følgevirkninger, der forhindrer dig i, at leve det liv 
du havde inden skaden. Mange har derfor brug for hjælp til at 
komme videre med livet. Under dit rehabiliteringsforløb i Hvidovre 
 Kommune, kan du derfor få støtte af en hjerneskadekoordinator.

Hvad indeholder tilbuddet?

Hvis du har behov for koordination af dit rehabiliteringsforløb kan 
hjerneskadekoordinatoren være din tovholder gennem hele forløbet.

Hjerneskadekoordinatoren kan: 
• Give råd og vejledning til dig og dine pårørende om, hvor den 

rette hjælp kan findes.
• Samarbejde med alle relevante aktører i forløbet. (ex. hospi-

talet, egen læge, genoptræningsafdelingen, plejepersonale, 
jobcenter, visitationsenheden, m.fl.).

• Koordinere dit rehabiliteringsforløb når der er flere afdelinger i 
kommunen, der er involveret.

• Lytte og give støtte til dig og dine pårørende i den nu ændrede 
livssituation.

Hjerneskadekoordinatoren kan således i tæt samarbejde med dig 
og dine pårørende bidrage til at skabe overblik og sammenhæng i 
dit rehabiliteringsforløb med fokus på, at du opnår et så selvstæn-
digt og meningsfuldt hverdagsliv som muligt. 
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