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Hjernesagen er en landsdækkende forening 
Vi består af et landssekretariat og ca. 40 lokale Hjernesagsforeninger, hvor det 
primært er ramte og pårørende, der yder en frivillig indsats til gavn for med-
lemmerne. Vi er en demokratisk opbygget forening. Det betyder, at alle med-
lemmer har mulighed for at deltage i det lokale arbejde og præge foreningens 
udvikling. 

Du er meget velkommen til at kontakte landssekretariatet eller den lokale 
Hjernesagsforening. Du kan fi nde navne og telefonnumre på vores hjemmeside 
eller i bladet Hjernesagen.

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

Der er ca. 40 lokale
Hjernesagsforeninger.

Find dem på 
www.hjernesagen.dk

Velkommen til 
Hjernesagen

Hjernesagen – landsforeningen 
for mennesker ramt af blodprop 
eller blødning i hjernen, deres 
pårørende og andre interesserede
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Vi er der 
for din skyld!
Med en blodprop eller blødning i hjernen ændres livet fra den 
ene dag til den anden. Og i Hjernesagen ved vi, hvordan det giver 
udfordringer og behov for at kunne vende livet med andre.

Måske allervigtigst giver vi dig et nyt netværk. Du møder andre, 
der er i præcis samme situation og har det på samme måde som dig. 

Du får også adgang til personlig rådgivning, lokale hjernesagsfore-
ninger, kurser, netværksmøder, medlemsblad …og meget mere.

Sådan bliver du medlem!
Det er både let og billigt at blive medlem. For hele din husstand 
koster det under én krone om dagen for medlemspakken til 
både den ramte og de pårørende. 
Du kan også vælge at blive enkeltmedlem. 
Læs mere om medlemskab på www.hjernesagen.dk  

Find os også på www.facebook.com/hjernesagen1
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Sådan kommer 
du videre!

Hjernesagen arbejder 

blandt andet for:

•   At forebygge, at mennesker 
rammes af blodprop eller 

 blødning i hjernen

•      At sikre bedst mulig behandling  
og genoptræning af ramte

•   At sikre bedst mulig støtte til 
de ramte og deres pårørende

Mød andre i samme situation 
Nogle mennesker oplever, at det sociale netværk, de havde, inden de 
blev ramt, skrumper ind eller helt forsvinder. Derfor kan der være 
behov for at skabe nye relationer. Hjernesagen har lokale foreninger 
rundt om i landet. Her er fællesskab og hygge, og der er mulighed for 
at deltage i en lang række aktiviteter. Flere steder er der mulighed for 
at deltage i pårørendegrupper eller selvhjælpsgrupper.

Prøv et kursus eller netværksmøde
Hvert år tilbyder Hjernesagen kurser med viden og hvor du møder 
andre i samme situation. Det kan fx være netværksmøder for børn 
og unge med en hjerneskadet mor eller far. Eller kurser for ramte og 
ægtefæller.

Blad og pjecer
Medlemmerne modtager Hjernesagens medlemsblad fi re gange om 
året. I medlemsbladet skriver vi om forskellige typer af hjerneskader 
og om de særlige problemer, man kan have som ramt og pårørende. 
Vi skriver også om ny lovgivning, der har betydning for livet med 
hjerneskade, om den seneste forskning, nye bøger og arrangementer 
i Hjernesagen på landsplan og i dit lokalområde.
Hjernesagen har desuden udgivet en lang række pjecer. Du kan læse 
mere og bestille pjecer og andet materiale i Hjernesagens netbutik på 
www.hjernesagen.dk

Hjernesagens hjemmeside
Du kan læse meget mere om hjerneskader og om Hjernesagens 
arbejde, aktiviteter og holdninger på vores hjemmeside 
www.hjernesagen.dk

Hjernesagens netværk på Facebook
Hjernesagen er også på Facebook. Vores lukkede grupper giver mulig-
hed for at skrive sammen i fred. 
Find den gruppe, der passer dig bedst, og anmod om at blive medlem 
af gruppen.
� Hjernesagen
� Hjernesagens netværk for voksne med hjerneskade
� Hjernesagens netværk for unge med hjerneskade
� Hjernesagens netværk for børn og unge med en 
 hjerneskadet mor eller far
� Hjernesagens netværk for pårørende til mennesker 
 med senhjerneskade.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Velkommen til Hjernesagen
En hjerneskade kan betyde store forandringer i tilværelsen både for den 
ramte og de pårørende. Det kan være en stor hjælp at tale med andre, 
der har været igennem det samme. I Hjernesagen møder du andre hjer-
neskadede og pårørende, og som medlem kan du benytt e dig af vores 
mange tilbud.

Du er ikke alene
Hvert år rammes ca. 20.000 mennesker i Danmark af en hjerneskade. 
I de fl este tilfælde er årsagen en blodprop eller blødning i hjernen. I alt 
lever ca. 120.000 mennesker med følger efter en hjerneskade.

Det nye liv
Hjerneskaden forandrer hverdagen og det liv, man lever. Det kan give 
anledning til mange spørgsmål om alt fra viden om følgevirkninger efter 
hjerneskaden til genoptræningsmuligheder, hjælpemidler, ændringer i 
parforholdet, hvordan børnene i familien takler den nye situation m.m.

Få personlig rådgivning i Hjernesagen
Som medlem i Hjernesagen har du adgang til en række eksperter, der kan 
give gode råd og hjælpe dig.

Hjernesagens social- og sundhedsrådgivning

Rådgivning om støtt emuligheder i henhold til den sociale lovgivning, 
genoptræning m.m. 
 
Neuropsykologisk rådgivning

Rådgivning bl.a. om kognitive følgevirkninger som manglende overblik 
og initiativ, hukommelsesproblemer og træthed. Og om, hvordan man 
takler den nye livssituation.
 
Juridisk rådgivning – arv og testamente

Rådgivning om arv og testamente. 
 
Juridisk rådgivning – forsikring og erstatning

Rådgivning om alt inden for erstatningsret, herunder patientskader, 
arbejdsskader, trafi kuheld, forsikringssager m.m. 

Telefontiderne til de forskellige rådgivningstilbud kan læses i bladet 
Hjernesagen og på www.hjernesagen.dk ...vi tager hånd om hjernen. 

Bliv medlem i Hjernesagen! 
www.hjernesagen.dk
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