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Sønderborg Kommunes hjerneskadekoordinatorer
Hjerneskadekoordinatorerne kan være med til at skabe sammenhæng i dit forløb
fx mellem sygehus og kommune og mellem de forskellige afdelinger i kommunen.
Målet er at skabe et sammenhængende rehabiliteringsforløb med tryghed for dig
og dine pårørende.
Hjerneskadekoordinatorerne kan også rådgive og vejlede i forhold til at håndtere
ændrede livsvilkår i hjemmet, i fritiden og i forhold til arbejde.
Samarbejdet med hjerneskadekoordinatorerne kan have kortere eller længere
varighed afhængig af din situation.
Hjerneskadekoordinatorerne foretager ikke egentlig sagsbehandling og har ikke
kompetence til at ændre kommunale afgørelser.

Hvem kan benytte tilbuddet:
Alle borgere i Sønderborg Kommune, som har pådraget sig en hjerneskade som
følge af

Sønderborg Kommune har en række tilbud, aktiviteter og indsatser
til borgere med hjerneskade. Tilbuddene spænder over en bred
vifte og retter sig mod
•
•
•
•
•
•
•
•

forsørgelse, arbejde og fritid
familie og netværk
træning og forebyggelse
aktivitet og uddannelse
bolig og hjælpemidler
at klare hverdagen
ledsagelse og transport
pleje og omsorg

Tilbuddene tildeles efter en konkret, individuel vurdering. Målet
er at fremme den enkeltes muligheder for et selvstændigt og
meningsfuldt liv.

• Blodprop i hjernen

Kontakt:

• Hjerneblødning

Du kan komme i kontakt med hjerneskadekoordinatorerne på forskellige måder:

• Hovedtraume (trafikuheld, fald, slag)

• Du kan selv henvende dig

• Betændelsestilstande i hjernen

• Dine pårørende kan tage kontakt

• Iltmangel (drukning, røgforgiftning eller genoplivning efter hjertestop)

• Sygehuset kan kontakte hjerneskadekoordinatorerne

• Svulster i hjernen

• Egen læge kan rette henvendelse
•	Fagfolk, du er i kontakt med, kan formidle kontakt til
hjerneskadekoordinatorerne

At blive ramt af en hjerneskade kan være
svært for både den ramte og de pårørende.

Hjerneskadekoordinatorer

Det betyder ofte en ændret hverdag. Det er

Borgere der er født i
ulige årstal:

Borgere der er født i lige
årstal:

vigtigt, at der er sammenhæng i forløbet, og

Lene Ullum Christensen

Randi Kubiak Fuglsang

Børn, Uddannelse og
Sundhed
Sundhedscentret
Grundtvigs Allé 150
6400 Sønderborg

Børn, Uddannelse og
Sundhed
Sundhedscentret
Grundtvigs Allé 150
6400 Sønderborg

Mobil 23 99 99 34
lncr@sonderborg.dk

Mobil 29 74 21 18
rafu@sonderborg.dk

at det giver mening for dig, så du opnår den
bedst mulige rehabilitering til en selvstændig og
meningsfuld hverdag.

Du kan finde yderligere oplysninger om hjerneskadekoordinatorernes tilbud på
Sønderborg Kommunes hjemmeside: www.sonderborgkommune.dk
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