
Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, 
andre hjerneskadede, deres pårørende og andre interesserede

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

  Om Hjernesagen

Som medlem af Hjernesagen får du

•  Medlemsbladet Hjernesagen
•  Mulighed for gratis telefonrådgivning på social- og sundhedsområdet
•  Mulighed for gratis telefonrådgivning fra en neuropsykolog
•  Mulighed for gratis juridisk telefonrådgivning om erstatningsspørgsmål
•  Rabat på vores forskellige pjecer med relevant information
•  Mulighed for at deltage i vores kursustilbud
•  Mulighed for at møde ligestillede i vores lokale foreninger.
 
Læs mere om de forskellige typer medlemskab på vores hjemmeside eller ring 
til os og hør nærmere på telefon 36 75 30 88.
 
Hjernesagen er afh ængig af økonomisk støtte. 

Vi håber, at du har mulighed for at støtte vores arbejde.

Gavebidrag kan indbetales på konto: 

Registreringsnummer: 3129, kontonummer: 3350130640.

 

Du kan også støtte Hjernesagen via MobilePay. Send det beløb, du ønsker 

at støtte os med, til tlf. 20 16 15 25. 

 

Hvis du ønsker at trække dit bidrag fra i skat, skal du oplyse os dit 
CPR-nummer.
 
På forhånd tak for din støtte.

Til dig, der 
oplever træthed 
efter din 
hjerneskade
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.Hjernen er involveret i alt, hvad vi foretager os, og de forskellige områder va-

retager forskellige funktioner. Følger efter en hjerneskade afh ænger derfor af, 
hvilket område i hjernen der er påvirket, og i hvilket om-
fang.

Årsagen til hjernetræthed er ikke kendt, 
men en forklaring kan være, at den 
hjernetrætt e hjerne arbejder ”uøko-
nomisk”, og at den derfor hurti-
gere bliver drænet for energi. 

Noget tyder på, at hjernen bli-
ver udmatt et af uklare signaler. 
Forskning peger på, at hjerne-
skaderamte med hjerne-
træthed bruger et større 
område af deres hjerne 
for at løse en given 
opgave, end en rask 
person bruger.

Isselapperne 
Her sidder hjernens sansecenter,  

der styrer vores sanseindtryk og  

forståelse af sprog og andres tale.  

Isselapperne sikrer orientering i  

rum og retning, stedsans, men  

også berøring.

Hjernestammen styrer de livsvigtige  

funktioner som fx vejrtrækning,  

 

og kommunikationen mellem krop  

og hjerne.

Nakkelapperne     
Dette område modtager og fortolker  

syns indtryk, så du bl.a. kan bedømme 

afstand og genkende det, du ser.

         Lillehjernen
Lillehjernen koordinerer og styrer bevægelser 

og balance. Her ligger meget af det, du gør  

”på  rygraden” – altså de ting du gør helt   

automatisk uden at tænke over det.

Tindingelapperne
Tindingelapperne er hjernens lager for alt det, vi  

oplever – for de ord vi kender, og hvordan vi forstår 

ord og sætninger. Derfor er tindingelapperne bl.a. 

vigtige for din hukommelse, hørelse og indlæring.

H
jernestamm

en  

Pandelapperne
Pandelapperne er et vigtigt område i 

hjernen. De styrer vores personlighed 

og sociale adfærd, og det er her, hjernen 

samordner dine tanker og  handlinger, 

tænker i strukturer, planlægning og 

problemløsning. Det er også her, bevidst-

dit sprog genereres.

Bliv medlem af 
Hjernesagen

Alle kan blive medlem af Hjernesagen.

Ved et medlemskab støtt er du vores 
arbejde, ligesom du kan benytt e dig af 
vores mange medlemstilbud.
 
Du bliver en del af en forening, der arbej-
der aktivt for at sikre bedst mulig behand-
ling, rehabilitering og støtt e til mennesker 
med hjerneskade og deres familier.
 
Læs mere om vores arbejde på 
www.hjernesagen.dk
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De fl este har brug for regelmæssige pauser fl ere gange om dagen fx inden mid-
dag og om eftermiddagen. Derudover er det godt at tage mange små ”hjerne-
pauser”, når du er i gang med noget. En pause kan være at få lidt luft, at tage en 
kop kaff e eller lytt e til lidt afslappende musik. 

Hvis du mærker trætheden melde sig så hold en pause fra det, du er i gang med 
– tag fx en pause på 5–10 minutt er. 

Husk, at alle aktiviteter indebærer, at din hjerne arbejder. Derfor kan hyggelige 
og sociale ting også påvirke trætheden. Almindelige opgaver i hverdagen som 
madlavning og tømning af opvaskemaskine er også aktiviteter, der kræver 
hjerneenergi, og derfor kan de også medføre træthed. 

Tænk fremad

Når du skal noget, så planlæg dine aktiviteter. Du skal overveje, hvad der sær-
ligt udløser trætheden, hvilke symptomer du skal være opmærksom på, og 
hvor/hvordan du kan holde en pause. 

Få professionel hjælp

Du kan få hjælp til at håndtere din træthed hos en neuropsykolog.

Hjernesagen 
kan hjælpe

Hjernesagens neuropsykolog kan fortælle dig mere om hjernetræthed, og hvor-
dan du eventuelt kan håndtere trætheden.

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

Du kan også have brug for at få vejledning om, hvilke støtt emuligheder der er i 
det off entlige system. Her kan du kontakte Hjernesagens rådgivere på social- og 
sundhedsområdet.

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

Telefontider til neuropsykologen og rådgiverne kan du enten fi nde på 
hjernesagen.dk, i Hjernesagens blad eller ved at ringe til deres telefonsvarer.

 

Hvad kan jeg gøre?
Det er vigtigt at understrege, at trætheden er en følge efter hjerneskaden og et 
handicap, der er lige så legitimt, som hjerneskadens andre følger.

Fortæl, hvordan du har det

Træthed er et skjult handicap, som andre ikke kan se. Det vil derfor være svært 
for andre at forstå, hvad det er, der sker. Det er vigtigt at være åben om, hvorfor 
energien ikke er helt, som den plejer at være, og forklare, at det er en følge efter 
din skade. 

Lær mere om din træthed

Det er svært at forudsige, hvordan og i hvilke situationer trætheden melder sig. 
Mange får ikke et varsel om, at nu er hjernen overanstrengt. Trætheden mær-
kes desværre først, når du har brugt for meget af din energi. 

Trætheden er altså et synligt tegn på, at du er ”overforbrugt”. 

Prøv at fi nde ud af mere om din træthed

• Skriv ned, når trætheden opstår.
• Giv trætheden et pointsystem fra 1-10 (10 er sværeste grad af træthed). 
• Skriv ned, hvad du har foretaget dig, inden du blev overvældet af træthed. 

Måske kan det hjælpe dig med at se et mønster i din træthed.

Hold pauser

Trætheden opstår oftest først og mærkes først i det øjeblik, den rammer. På 
det tidspunkt er det som regel for sent at hindre den i at opstå. For mange kan 
trætheden ikke soves væk. Du er derfor nødt til at arbejde med den måde, du 
bruger din energi på, så du lett ere undgår trætheden fremover.
 
Det kan du gøre ved at planlægge pauser. Du skal planlægge pauser inden og 
mellem dine aktiviteter. 

  Hjernetræthed/
 udtalt træthed
Efter en blodprop, en blødning i hjernen eller en anden type hjer-
neskade oplever mange en træthed, som de aldrig før har oplevet.

Trætheden kan pludselig overvælde én, og mange oplever det 
uden forudgående varsel. Det beskrives af nogle, som at gå ind i en 
mur. Pludselig kan man slet ikke overskue den situation, man står 
i. Det kan være, at man taber tråden, eller at man ikke kan tage 
ordentlig stilling.  

Trætheden kan både føles som manglende energi, udmatning, 
fysisk træthed eller muskelsvaghed.

Trætheden kaldes hjernetræthed eller udtalt træthed. 
Langt de fl este vil opleve hjernetræthed lige efter skaden, men det 
bliver i de fl este tilfælde bedre efter de første måneder. 20-25 % 
af dem, som får en blodprop eller blødning i hjernen, vil opleve, at 
trætheden fortsætt er og bliver kronisk.

Hjernetræthed vil føles forskelligt fra person til person, fordi den 
også hænger sammen med de andre følger, som man kan have 
efter en hjerneskade.

Husk – trætheden er ikke et spørgsmål om interesse, 
engagement eller vilje, men er en følge af 
hjernens ændrede funktion.
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