Hjerneskadekoordination
– Sammenhæng og koordination af hjerneskadede borgeres
rehabiliteringsforløb

Hvad er hjerneskadekoordinatorens opgave?
Hjerneskadekoordinatoren kan være med til at sikre, at du modtager de rigtige
tilbud, hvis du er ramt af en hjerneskade – uanset din alder.
Det betyder, at du har en person, som kan vejlede og rådgive i forhold til de udfordringer det giver, at have fået en hjerneskade.
Hjerneskadekoordinatoren samarbejder tæt med Rebild Kommunes udskrivningskoordinator. Målet er i et samarbejde at sikre, at overgangen fra sygehus til eget
hjem/kommunalt tilbud kommer til at foregå uden pause i din træning eller rehabilitering. Du og dine pårørende skal opleve et sammenhængende effektivt og koordineret trænings og/eller rehabiliteringsforløb.

Bisidder og sagsbehandling
Har du brug for en bisidder, er det muligt at rette henvendelse til Hjernesagen og/
eller Hjerneskadeforeningen, som kan være behjælpelige med råd og vejledning.
Sagsbehandling foregår ved din konkrete sagsbehandler i Rebild Kommune.

Hvad er formålet?
Formålet med koordinering af indsatser for dig med en hjerneskade er, at du og
dine pårørende oplever at modtage de rette og bedst koordinerede sammenhængende tilbud. Målet er, at du modtager den rigtige hjælp på det rette tidspunkt.
Hjerneskadekoordinatoren kan ved behov medvirke til at sikre, at der etableres et
samarbejde i et tværfagligt team på tværs af Rebild Kommune. I Rebild Kommune
er der en model (Rebild-Modellen), der sætter dig i centrum, hvor relevante medarbejdere med faglig viden, indgår i samarbejdet.

Yderligere information til borgere og pårørende
Der kan endvidere henvises til yderligere information ved:

Hjerneskadeforeningen
📞 

43 43 24 33
www.hjerneskadet.dk/hjerneforeningen/

Hjerneskadeforeningen - Lokalafdeling Himmerland
www.hjerneskadet.dk/lokalafdelinger/
Afdelingen dækker Vesthimmerland, Mariagerfjord og Rebild Kommune.
Formand - Brian Damgaard
📞 42 45 28 99

✉ brian.himmerland@hjerneskadeforeningen.dk

Hjernesagen
📞 

36 75 30 88
www.hjernesagen.dk

Hjernesagen - Lokalafdeling
www.hjernesagen.dk/mariagerfjord-og-rebild/
Afdelingen dækker Mariagerfjord og Rebild Kommune.
Formand - Ejgil Larsen
📞  20 41 33 31

✉ mariagerfjord@hjernesagen.dk

Kontaktoplysninger
Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Center Sundhed, Kultur og Fritid
på telefon 99 88 84 50.
Det er også muligt at sende en mail til cskf@rebild.dk

Center Sundhed, Kultur og Fritid
Hobrovej 110 | 9530 Støvring
📞 99 88 99 88
✉ raadhus@rebild.dk
rebild.dk
facebook.dk/rebildkommune

