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Sundhedscenter Vest 

Sundhed i bevægelse 
Rehabilitering efter erhvervet 

hjerneskade 

Sundhedscenter Vest Tarm 

Kirkegade 3 

6880 Tarm 

 

Sundhedscenter Vest Ringkøbing 

Nørredige 26 

6950 Ringkøbing 

 

Telefon 99 74 10 34 

sundhedscenter.vest@rksk.dk 
sundhedscenter-vest.dk 

Personligheden kan påvirkes af 

en hjerneskade. Følgerne efter 

en hjerneskade kan give 

ændringer kognitivt, 

følelsesmæssigt og socialt. 

En skade i hjernen kan måske 

medføre lammelser, spasticitet 

eller epilepsi. 

De kognitive følger kan være 

svære at se og vanskelige at 

erkende for personen selv.  

 

Følger kan være: 
· øget trætbarhed  
· nedsat tempo  
· nedsat opmærksomhed  
· nedsat koncentration  
· nedsat orienteringsevne  
· nedsat indlæringsevne  
· hukommelsesforstyrrelser  
· nedsat overblik og evne til at  
  strukturere  
· nedsat evne til problemløsning og   
  abstrakt tænkning  
· nedsat sprogfunktion  
· nedsat initiativ  
· følelsesmæssige ændringer 
 

en hverdag efter hjerneskaden 

Følgerne af skade i hjernen 
  

 

Hjerneskadekoordinator Birgit Madsen 

Ringkøbing-Skjern Kommune 

Tlf.: 24 52 50 93 

Mail: birgit.madsen@rksk.dk  

  

 



 

  

 

 
Ringkøbing-Skjern Kommune tilbyder vejledning og koordinering af tilbud til 

voksne, der har fået skade i hjernen. 

En skade på hjernen kan opstå som følge af slag mod hovedet, forgiftning, iltmangel og 

hjerneblødning  

 

Ringkøbing-Skjern Kommune har til opgave, så tidligt i forløbet som muligt, at 

skabe overblik over rehabiliteringsindsatsen og sikre samspillet mellem de forskellige 

fagpersoner samt sørge for at der arbejdes frem mod fælles mål.  

 
  

 

 

 

 

Hjerneskadeteam for voksne i Ringkøbing-Skjern Kommune: 

Hjerneskadeteamet samarbejder om sagsforløb. 

 

Område og deltagere: 

Sygedagpenge, arbejdsmarkedstilknytning, forsørgelse:  

Beskæftigelse, Finderupsvej 9, 6900 Skjern  

Kontaktpersoner i Beskæftigelse:  

Signe Bagge Rasmussen     tlf. 99 74 17 48  

Birger Hamborg    tlf. 99 74 12 18 

  

Genoptræning i døgntilbud, socialpædagogisk bistand, varige døgntilbud: 

Handicap og Psykiatri, Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing  

Kontaktpersoner i Handicap og Psykiatri:  

Anne-Marie Lind Kristensen  tlf. 99 74 11 86 

Jane Gørtler Gudskov   tlf. 99 74 13 55 

Dorthe Viola Kristensen   tlf. 99 74 16 34 

Praktisk bistand, hjælpemidler, handicapkørsel: 

Sundhed og Omsorg, Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing  

Kontaktpersoner i Sundhed og Omsorg:  

Gitte Dahl     tlf. 99 74 10 99 

Anna Grete Espersen      tlf. 99 74 12 46 (kl. 8.00-9.00) 

 

Genoptræning efter indlæggelse, vedligeholdende træning:  

Sundhedscenter Vest, Kirkegade 3, 6880 Tarm, tlf. 99741034 

Kontaktpersoner på Sundhedscenter Vest:  

Birgit Madsen    tlf. 24 52 50 93 

Camilla Relund Boel    tlf. 20 18 33 21 

Jeanette Laursen    tlf. 40 26 84 32 

    

  

  
Personlige kontaktpersoner  
i Ringkøbing-Skjern Kommune 
  

Du kan have én eller flere kontaktpersoner i dit forløb 
 
Din kontaktperson ved: 
  
Genoptræning:   
  
_______________________________________________________________________________ 
  
Beskæftigelse:    
  
_______________________________________________________________________________ 
  
Støtte i hverdagen, hjemmehjælp til praktisk bistand og personlig 
hjælp: 
  
_______________________________________________________________________________  
  
Hjemmevejledning og botilbud: 
  
________________________________________________________________________________ 
      
 
Familie og pårørende 
Når et medlem af familien har været ude for en skade på hjernen, påvirker 
det hele familien.  
Erkendelsesprocessen forløber forskelligt for de forskellige 
familiemedlemmer.  
Som familie er du velkommen til at kontakte de kommunale kontaktpersoner  
  

 

 

Hvem kan du kontakte: 

 

Der tages udgangspunkt i nedenstående områder:  

· Forsørgelse                             · Pleje og omsorg  

. Arbejde og fritid                     . Bolig og hjælpemidler                                    

· Familie og netværk               ·  Behandling, træning og   undervisning  

 · At klare hverdagen               · Transport  

 


