
Når hjernen bliver ramt
Hjerneskader rammer hvert år 20.000 mennesker i Dan-
mark. Heraf rammes ca. 12.500 af blodprop eller blødning i 
hjernen. De øvrige hjerneskader skyldes fx ulykker, iltman-
gel i forbindelse med drukning eller genoplivning, kræft-
sygdomme og betændelsestilstande i hjernen. 

Nye behandlings- og genoptræningsmetoder betyder, at 
mange vender tilbage til et godt liv, men det er ofte et liv 
med varige ændringer eller begrænsninger som følge af 
hjerneskaden.

I den første tid efter skaden kan det være svært for læger 
at vurdere, hvilke følgevirkninger din nærmeste får. Nogle 
følgevirkninger viser sig først efter den akutt e behandling, 
måske fl ere måneder efter.

Ingen spørgsmål er dumme

Der fi ndes ikke dumme spørgsmål – husk det. Vær ikke 
bange for at spørge læger og andet sundhedspersonale om 
alt det, du tænker på. De vil gerne svare, hvis de kan. 

Læs mere om hjerneskaders følgevirkninger 
på hjernesagen.dk

Støt vores arbejde
Hjernesagen er en privat, landsdækkende forening for
mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre
hjerneskadede, deres pårørende og andre interesserede.

Hjernesagen arbejder bl.a. for:

• At forebygge, at mennesker rammes af blodprop eller
 blødning i hjernen.
• At sikre bedst mulig behandling og rehabilitering af ramte.
• At sikre bedst mulig støtt e til ramte og pårørende, bl.a. 
 gennem rådgivning og tilbud om socialt samvær med 
 ligestillede.

Hjernesagen har brug for økonomisk støtt e til vores livsvig-
tige arbejde. Du kan støtt e Hjernesagen ved at tegne et med-
lemskab eller med et gavebidrag.

Alle kan blive medlem af Hjernesagen og dermed støtt e
vores arbejde. Et medlemskab koster årligt:

Enkeltmedlemskab  195 kr. inkl. blad

Husstandsmedlemskab  265 kr. inkl. blad
 
Støttemedlemskab  250 kr.

(2016 priser)

Gavebidrag kan indbetales på konto:
Reg.nr. 3129, kontonr. 3350130640

Hvis du støtt er Hjernesagen med et gavebidrag, kan du opnå
skatt efradrag fra den første krone. Du kan trække bidrag op 
til 15.200 kr. (2016) i alt fra i skat, uanset om du har indbetalt 
støtt ebeløb til en eller fl ere foreninger. Ønsker du at udnytt e 
fradragsmuligheden, skal vi bede om dit CPR-nummer, så vi 
kan indberett e beløbet til Skat. Læs mere om Hjernesagens 
arbejde på www.hjernesagen.dk

Blekinge Boulevard 2 • 2630 Taastrup • Telefon 36 75 30 88
Mail: admin@hjernesagen.dk

Til dig, der er 
pårørende til et 
menneske med 
hjerneskade
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Angst og uvished

Efter det første chok kommer ofte en fase med angst og uvis-
hed om, hvordan fremtiden bliver. Det kan handle om prak-
tiske ting, økonomiske overvejelser, tanker om venners og 
families reaktioner, tanker om, hvordan man kommer igen-
nem det som par, og alt muligt andet.

Fysisk og psykisk pres

Som pårørende er du under et stort fysisk og psykisk pres. 
Det pres kan blive forstærket, hvis du sætt er dine egne behov 
til side. Det kan bringe din krop i en permanent stresstilstand. 
Det kan du godt klare i en periode, men efter en tid er det 
vigtigt, at du begynder at fi nde plads til dine egne behov.

Vrede

Mange oplever en vrede. Det er en naturlig reaktion, når et 
menneske, man holder meget af, bliver alvorligt syg. Det er 
vigtigt at være ærlig om følelserne og få luft for sine tanker, så 
de ikke hober sig op. 

Hvad kan jeg gøre?
Brug familie og venner

Tal med gode venner og familie om dine tanker. Find fortro-
lige, du kan dele det med.

Få professionel hjælp

Det hjælper mange at tale om de svære følelser. Sundheds-
personalet er uddannet til at hjælpe, og lægen kan henvise 
dig til en psykolog. Du kan også tale med Hjernesagens rådgi-
vere om, hvordan du kan få hjælp. 

Før dagbog

Det kan være svært at huske alle de informationer, man får, 
når man selv er påvirket af den alvorlige situation. For nogle 
kan det være godt at skrive dagbog over vigtige informa-
tioner og hændelser i den første tid. At skrive ned hjælper 
hukommelsen, men kan også hjælpe dig med at udtrykke 
dine tanker og følelser.  

Glem ikke dig selv

Når ens nærmeste er indlagt og alvorligt syg, er det svært at 
overskue sit eget liv og verden udenfor, men det er vigtigt, 
at du husker dig selv. Lad for eksempel venner og familie 
besøge den syge, så du kan bruge tid på at gøre noget, du har 
behov for.

Få praktisk hjælp

Få hjælp fra venner og familie til at klare de praktiske gøre-
mål. Vær ikke for stolt til at spørge. Mange mennesker vil 
rigtigt gerne hjælpe. Det er en god måde for dem at vise dig 
omsorg og deltagelse på. Det kan være, de kan hjælpe med at 
lave mad, vaske tøj eller gøre rent.

Hjernesagen
kan hjælpe
Brug Hjernesagens rådgivere. Vores rådgivning vejleder om 
rett igheder og muligheder for støtt e fra det off entlige sy-
stem, og neuropsykologen kan svare på nogle af de spørgs-
mål, du har om dine egne og den ramtes reaktioner. 

Hjernesagens rådgivning på social- 
og sundhedsområdet 

Træff es på tlf. 36 38 85 51 eller 
e-mail social@hjernesagen.dk

Hjernesagens neuropsykolog

Træff es på tlf. 36 38 85 40 eller 
e-mail neuropsykolog@hjernesagen.dk

Telefontider til rådgiverne kan du fi nde på hjernesagen.dk 
og i Hjernesagens blad.

Orientering til pårørende

Hjernesagen har udgivet en mere udførlig pjece om livet 
som pårørende. Her kan du læse mere om følgevirkninger 
af hjerneskaden, ændringer i hverdagen, hvordan man pas-
ser på sig selv og om støtt emuligheder. Du kan købe pjecen 
”Pårørende til mennesker ramt af blodprop eller blødning i 
hjernen” på hjernesagen.dk i vores netbutik. I nogle tilfælde 
får man den udleveret på sygehuset. Pjecen kan læses af 
alle pårørende til hjerneskadede. 

Børn som pårørende

Hjernesagen har desuden udgivet to pjecer om at være 
barn eller ung og pårørende. Den ene er skrevet til den 
raske forælder og giver råd om, hvordan man hjælper sit 
barn, når far eller mor bliver hjerneskadet. Den anden er 
skrevet til børn og unge med en hjerneskadet mor eller far. 
Find og bestil dem på hjernesagen.dk eller ring til os på 
tlf. 36 75 30 88.

Når det lige er sket
En hjerneskade rammer også de mennesker, der er tæt 
på den hjerneskadede. Som pårørende vil man opleve 
en række reaktioner, som det kan være svært at takle – 
angst, vrede m.m. Reaktion- 
erne kan være forskellige 
fra person til person, og der 
er ingen rigtig eller forkert 
reaktion. 

I denne pjece vil vi beskrive 
nogle af de mest alminde-
lige reaktioner, man kan 
opleve. Vi håber, at pjecen 
kan hjælpe dig i den første 
svære tid. 

www.hjernesagen.dk
På Hjernesagens hjemmeside fi nder du informa-
tion om hjerneskader, behandling, genoptræning 
og støtt e til ramte og pårørende. Det er også her, du 
kan melde dig ind og fi nde din lokale Hjernesags-
forening, hvor I kan møde andre i samme situation 
som jer.
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