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Vejlefjord Rehabilitering er et døgnbaseret, 
specialiseret rehabiliteringstilbud til dig, der 
har erhvervet en hjerneskade ved sygdom 
eller ulykke og som ønsker en målrettet 
træning i trygge og helt unikke rammer.

Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt 
i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine 
interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores 
intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. 
Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi 
og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i 
rehabiliteringsforløbet.
 
Rehabiliteringen skal byde på oplevelser, skubbe grænser – 
og det skal være sjovt. Nogle patienter modtager vi direkte 
fra sygehus, mens andre kommer nogle år efter skaden. Vi 
kan gøre en stor forskel i begge tilfælde.

7682 3333  

”Det her ophold er præcist 
det, jeg drømte om og 
ikke troede var muligt 
eller fandtes! Fantastisk 
fagligt dygtigt personale 
og autentiske mennesker, 
der giver alt hvad de har. 
Jeg vil klart anbefale det 
til andre”
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Indhold Hjernesagen etablerer StrokeLinjen
Med en milliondonation fra 
TrygFonden etablerer Hjernesagen 
nu et helt nyt rådgivnings og videns-
univers – StrokeLinjen. 
Læs mere på side 8

Ulighed i Sundhed
Uligheden i det danske sundheds-
væsen er massiv – og uændret gen-
nem de sidste ti år. Sundhedsminister
Magnus Heunicke har sat sig for at
mindske uligheden, og Hjernesagen
har spurgt ham, hvordan han vil gribe
den opgave an. 
Læs artikel og interview side 22-25

Kalender 4
Landsformandens leder 5
Kort nyt 6
Hjernesagen etablerer StrokeLinjen 8
Syv timers ventetid 10
Det handler om at lytte til og tro på patienten 13
Maskinerne lytter med 14
Weekendophold på Musholm 16
Vejen tilbage 18
De som har, skal mere gives 22
Det er nødvendigt, at vi gør noget nu 24
Pårørende støtter pårørende 26
Ekspertpanelets klumme: 

Hold hjernen skarp med hjernetræning 27
Lokale aktiviteter 28

Det præhospitale beredskab
Det er ikke nødvendigvis nogen let op-
gave, medarbejderne på landets alarm-
centraler sidder med, når de modtager
alarmopkald om apopleksier. Det illu-
streres bl.a. i historien om Cliff Jensen
fra Lolland, der måtte vente i syv timer
på en ambulance – og bakkes op af en
ny undersøgelse fra Region Hovedsta-
dens Akutberedskab. Måske kan kun-
stig intelligens være vejen frem? 
Læs vores tema på side 10 – 15

Hjernesagen
Blekinge Boulevard 2 
2630 Taastrup
Tlf. 36 75 30 88

Telefontid:
Man-onsdag kl. 9.30-12 og 13-14. 
Torsdag kl. 10-12 og 13-15. 
Fredag lukket. 

Bank: 3129 3350130640
CVR-nr.: 1723 2932

E-mail: admin@hjernesagen.dk
Hjemmeside: www.hjernesagen.dk

Protektor: Hendes Kongelige Højhed 
Kron prinsessen er protektor for Hjernesagen

Redaktion
Ansvarshavende redaktør: 
Birgitte Hysse Forchhammer, direktør

Redaktør: 
Ulf Joel Jensen, kommunikationsansvarlig

Oplag: 9.100. 
ISSN 0909-7775

Produktion og tryk: Japi-form

Deadlines i 2020: 17. februar, 18. maj, 
24. august og 23. november

Redaktion slut 9. december 2019

Forsidefoto: Poul Rasmussen

“Hjernesagen” udkommer ca. halvanden
måned efter deadline. Redaktionen forbe-
holder sig ret til at forkorte og redigere i
indsendt materiale. Stof, der er indsendt
uopfordret, kan ikke forventes optaget, og
det er heller ikke muligt at besvare alle
henvendelser. Artikler i bladet dækker
ikke nødvendigvis Hjernesagens syns-
punkter, når undtages lederen. Eftertryk
tilladt med kildeangivelse.

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



7. marts
Formandsmøde på Comwell Middelfart
Lokalformændene mødes for at diskutere
foreningens fremtidige struktur

9. – 15. marts
Hjerneuge
Læs mere om begivenheder og program på
hjernenifokus.dk

14. marts
Instruktørkursus i Midtjylland
Hjernesagens andet instruktørkursus 
afvikles i Midtjylland. Nærmere informa-
tioner følger på hjernesagen.dk

26. marts
Hovedbestyrelsesmøde
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KALENDER

Vinter/Forår 2020
11. januar
Instruktørkursus i Hjørring
Hjernesagen afvikler sit første af en 
række instruktørkurser i Hjørring. 
Læs mere her i bladet på side 26

1. februar
40 års jubilæum
40 årsdagen for stiftelsen af den første 
afasiforening i Danmark

20. februar
Tilmeldingsfrist
Sidste frist for at tilmelde sig 
Hjernesagens ophold 
på Musholm i Korsør

24. februar
Webinar
Om intimitet og kærlighed efter erhvervet
hjerneskade. Ved sexolog Else Olsen. 
Læs mere på hjernesagen.dk

Hjernesagens ambassadører

Uden min hjerne, ville mine jokes kollapse.
Jeg støtter op om Hjernesagen, 
så de kan fortsætte arbejdet 
for at hjælpe de uheldige og 
holde os andre heldige.

... Sebastian Dorset, standupkomiker 

Det kræver stærke pårørende, når man er 
så syg, at man er afhængig af andres hjælp.
Jeg støtter op om Hjernesagen, fordi de 
både taler de ramtes og de pårørendes sag.

... Lotte Heise, forfatter, foredragsholder 
og tidligere fotomodel

Hjernen er kroppens vigtigste organ, og vi 
kan selv gøre meget for at holde hjernen sund. 
Jeg støtter op om Hjernesagen, fordi de har
fokus på, hvordan både ramte og raske kan
holde hjernen i gang.

... Troels W. Kjær, hjerneforsker 
og professor i neurofysiologi

Foto:
Anders Kavin

Foto:
Bo Aagaard 

Simonsen
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LEDER

Af Lise Beha Erichsen,
landsformand

Et travlt år 
i hjernens tegn
Et nyt år bringer for mange af os tankerne tilbage
på det år, der nu er slut. Det gælder også for mig, og
som landsformand ser jeg tilbage på et år med
mange opgaver: En ny direktør skulle sættes ind i
alle de mange-artede opgaver, der er i en forening
som Hjernesagen. Foreningens økonomi haltede
blandt andet på grund af manglende arveindtæg-
ter de seneste par år. Der skulle derfor gennemfø-
res en række besparelser. Det har ikke været en
nem opgave, men takket været stort engagement,
øgede indtægter i 2019 og hårdt ar-bejde fra Hjer-
nesagens medarbejdere og stor forståelse fra Hjer-
nesagens lokale foreninger, kan vi gå ind i 2020
med et meget bedre udgangspunkt.

2019 var året, hvor Hjernesagen kunne fejre sit 25-
års jubilæum. Det blev markeret med et jubilæ-
umsskrift, der på fineste vis tog os alle gennem
Hjernesagens og apopleksiområdets 25 års hi-
storie. En historie, der viser, hvor meget der er sket
på disse år. Hvor meget mere vi ved om hjernens
funktioner og potentiale, hvor meget behandlingen
af blodprop og blødning i hjernen har udviklet sig,
og hvordan man i dag i langt højere grad inddrager
patient og pårørende i behandling og rehabilite-
ring. Og selvfølgelig kunne man også læse om for-
eningens udvikling – fra en lille forening med
projektansatte, der havde til huse i mørke lokaler
til en velfungerende forening, der også af andre op-
fattes som et vigtigt, troværdigt og nødvendigt ta-
lerør for alle ramte og pårørende.

Hjernesagen ser det som en af hovedopgaverne at
være vagthund for alle dem, der skal leve livet med
følgerne efter blodprop eller blødning i hjernen.
Derfor blandede vi os også i folketingsvalget, hvor
vi stillede en række spørgsmål til folketingskandi-
daterne om, hvordan de vil sikre bedre forhold for
hjerneskadede og deres pårørende. Efter valget
fulgte vi op på spørgsmålene gennem breve til den
nye social- og indenrigs-minister Astrid Krag og
sundheds- og ældreminister, Magnus Heunicke. I
skrivende stund har vi ligeledes sendt breve til alle
partiernes sundhedsordførere. 

2020 skal bruges på at udvide dialogen med mini-
stre, ordførere og politikere på kommunalt og re-
gionalt niveau, således at hjerneskadeområdet
ikke drukner i alle mulige andre prioriteringer. 

Vores mærkesager og vigtigste fokus i år er at fort-
sætte arbejdet for:

• Mere og bedre forebyggelse
• Rettidig og relevant behandling
• Bindende nationale standarder for genoptræning
• Bedre vilkår for ramte og pårørende.

Hjernesagen vil i 2020 fortsætte vores flerårige
kampagne Hjernen er hovedsagen, hvor vi vil ud-
brede kendskabet til vores seks hjerneråd, ligesom
vi støtter op om TrygFondens store kampagne Red
Hjernen, som har fokus på at lære os alle sammen
de mest almindelige tegn på blodprop i hjernen:
Stræk (hænger den ene arm) – Snak (Hænger or-
dene ikke sammen) – Smil (Hænger den ene mund-
vig) – Ring 1-1-2.

2019 var ikke bare en begyndelse på et nyt år. Det
var også året, hvor vi i januar bød velkommen til
vores nye dygtige direktør, Birgitte Hysse Forch-
hammer. Og 2019 var året som
endte med en stor millionbevil-
ling fra TrygFonden til oprettelse
af et nyt rådgivnings- og oplys-
ningstilbud, StrokeLinjen, mål-
rettet befolkningen, ramte,
pårørende og fagfolk. StrokeLin-
jen skal understøtte TrygFon-
dens store Red Hjernen indsats.
Som landsformand vil jeg på for-
eningens vegne sende en stor tak
til TrygFonden for den generøse
bevilling. Vi glæder os til opga-
ven. 

Jeg håber, at du også i år vil støtte
Hjernesagens vigtige arbejde ved
at forny dit medlemskab. 

På forhånd tak og godt nytår. 

Hjernesagen ser det som
en af hovedopgaverne at
være vagthund for alle
dem, der skal leve livet
med følgerne efter 
blodprop eller blødning
i hjernen.  

Derfor blandede vi os
også i folketingsvalget,
hvor vi stillede en række
spørgsmål til folketings-
kandidaterne



6 • Hjernesagen nr. 1 2020

KORT NYT

Nyt legat fra Hjernesagen
Har du været medlem af Hjernesagen i
seks måneder kan du nu søge et nyt
legat, som skal være med til at bryde
den oplevelse af social isolation, der
mange gange følger med, når man selv
eller ens nærmeste bliver ramt af en
blodprop eller blødning i hjernen.

Legatet kan søges som hjælp til forskel-
lige tiltag, der kan være med til at bryde
ansøgers sociale isolation. Det kan være
transport til deltagelse i sociale eller kul-
turelle arrangementer i Danmark, delta-

gelse i højskoleophold, tilskud til over-
natning og forplejning i forbindelse med
sociale aktiviteter – eller indkøb til ud-
styr, som gør det muligt at deltage i so-
ciale aktiviteter, fx en el-cykel eller
lignende.

Legatet er blevet muligt takket være en
flot donation på i alt 100.000 kr. fra Fon-
dation Juchum. Pengene vil blive uddelt
i løbet af 2020, og du kan læse mere om
legatet og mulighederne for at søge det
på hjernesagen.dk.

Omkring halvdelen af alle, der rammes
af en blodprop eller blødning i hjernen,
oplever efterfølgende at have problemer
med arme og skuldre. Forskere fra Aal-
borg Universitet har nu udviklet et nyt
kugleled, kaldet CXD, som kan bidrage
til, at denne patientgruppe bevarer før-
ligheden. 

Kugleleddet monteres uden på kroppen,
men det er fladt, så det kan bæres di-
skret under tøjet. Samtidig giver det fuld
fleksibilitet i leddet. Forskerne mener
desuden, at denne type led vil komme til
at revolutionere udviklingen af såkaldte
exo-skeletter. Læs mere på Aalborg Uni-
versitets hjemmeside – aau.dk

Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, 
så kan du støtte Hjernesagen med 5 øre, hver 
gang du tanker en liter benzin eller diesel. 
Det koster ikke dig ekstra – OK betaler hele 
beløbet.  

Støt med el fra OK
Med et OK Benzinkort med en sponsoraftale kan du 
ved også at få el fordoble din støtte fra 5 øre til 10 øre 
for hver liter benzin eller diesel, du tanker. 

Støt Hjernesagen på www.ok.dk/lokalsporten

 Få et OK Benzinkort  
 og støt Hjernesagen
hver gang du tanker

Støt med OK Mobil
Du kan også forhøje støtten med OK Mobil. Vælg den 
OK Mobil-pakke, der passer dig bedst. Så støtter OK 
med ekstra 5 øre pr. abonnement for hver liter benzin 
eller diesel, du tanker. 

Kom hurtigt i gang med OK’s app
Du kan også bare hente OK’s gratis app. Så kan du 
støtte med Dankortet, hver gang du tanker med 
appen.

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

e dig ekstrer ikkostDet k
er ber en litankang du tg

ae Hjernesan du støttå ks
t medorå et OK BenzinkF

 

   
 

aler helea – OK betr
el.ler diesbenzin el

erv, heen med 5 ørag
,aleaftord en spons

med ek
oOK M

anu kD
tøt mS

 

   
 

er litvor habonnement ffoe prra 5 ørkstr
å stø. Ser dig bedst, der passeobil-pakk
obil.en med OK Mhøje støttorå ffosn og

obilmed OK M

 

   
 

er benzint
er OKøtt

g denælVVæ

 

   
 

en på wagtøt HjernesS

ler dieser benzin eler litvor hffo
doble dinorå el ffot ffåå ased ogv

t med eorenzinked et OK BM
a OKrtøt med el fS

.beløbet
e dig ekstrer ikkostDet k

 

   
 

entalspor.dk/lok.okwww

.err.ankel, du ts
ee til 10 øra 5 ørre f støtt

an duale kaftoren spons

aler hele a  OK betr

appen.
e støtt
anu kD

om hK

ler diel
med ek

 

   
 

.
er mankang du ter gv, hettorankmed D
å k. Stis appas gre OK’e hentå barsn og

s appang med OK’t i gtighur

.err.ankel, du ties
er litvor h. abonnement ffoe prr.a 5 ørkstr

 

   
 

med
an duk

er benzint

Førligheden kan
måske bevares med
nyt kugleled

I 2019 havde Hjernesagen 25 års ju-
bilæum – og i 2020 kan vi paradoksalt
nok fejre 40 års jubilæum. Hvordan
hænger det nu sammen? 

Jo, Hjernesagen blev dannet ved en
sammenlægning af Dansk Apopleksi-
forening og Landsforeningen for Afasi-
ramte – og spadestikket til sidstnævnte
blev taget, da den første forening for
 afasiramte blev dannet i Aalborg den  
1. februar 1980. På Hjernesagens hjem-
meside kan du læse hele historien om,
hvordan Landsforeningen for Afasiram-
te blev dannet. 
Læs mere på hjernesagen.dk

40 års jubilæum
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Det voksne menneskes hjerne består af
omkring 86 milliarder celler – og derfor
lyder det måske ikke af så meget, når
forskere rundt omkring i verden er i
stand til at lave kunstige hjerner bestå-
ende af et par millioner celler. Men det
er et felt i voldsom udvikling.

Muligheden for at fremstille kunstige
hjerner opstod ved et tilfælde på et la-
boratorium i USA i 2013, hvor hjernecel-
ler fra mus begyndte at klumpe sig
sammen, dele sig og organisere sig i neu-
rale netværk. Dermed var den første mi-
nihjerne skabt. Siden er det gået stærkt,

og i dag forskes der i minihjernerne på
mere end 100 laboratorier rundt om i
verden – bl.a. har man genskabt Alzhei-
mers i minihjerner, ligesom der forskes i
bl.a. skizofreni, epilepsi og apopleksi i de
små, kunstige hjerner. 

Også i Danmark forskes der i kunstige
minihjerner. På SDU bruger man mini-
hjerner til at undersøge, hvordan den
menneskelige hjerne udvikler sig på de
tidligste stadier ved hjælp af minihjerner.

Læs mere om de kunstige hjerner på 
videnskab.dk og forskning.no.

KORT NYT

Kunstige hjerner Hjernen er et fascinerende – og kræ-
vende – organ. Selvom hjernen hos et
gennemsnitligt menneske kun vejer
omkring et par procent af den samlede
kropsvægt, så er den et kraftcenter og
tegner sig for op mod 25 procent af
kroppens energiomsætning. Faktisk
forbrænder din hjerne på en helt almin-
delig dag 350 til 450 kalorier – ikke helt
uinteressant, når det nu er sæson for
nytårsforsætter. 

I 1984 blev verdensmesterskaberne i
skak eksempelvis afbrudt, fordi den rus-
siske spiller Anatoly Karpov i løbet af
turneringen tabte sig 10 kilo. Så spørgs-
målet melder sig næsten af sig selv: Kan
man tænke sig slank? 

Desværre ikke, lyder svaret fra viden-
skaben: Når eliteskakspillere, som Kar-
pov, indimellem oplever store vægttab
ved bare at spille skak, hænger det sna-
rere sammen med, at deres krop oplever
fysisk stress – og at de simpelthen glem-
mer at spise. 

Men derfor er det måske stadig en god
idé også at udfordre sin hjerne på løbe-
turen, eller når man sætter sig på spin-
ningcyklen. 

Du kan læse hele historien om Karpov
og hjernekalorier på livescience.com

Hjernesagens lokale gruppe i Vejen har
taget initiativ til et Hjernetræningshold
i Vejen Idrætscenter. 

Målsætningen med træningen er at få
kroppen til at bevæge sig bedre. Derfor
trænes der specifikt ledbevægelser, syn
og balance, ligesom der indgår sansesti-
mulering, vejtrækningsøvelser, hjerne-
gymnastik og ind imellem konditions-
træning på motionsmaskiner. Trænin-

gen kan foregå siddende eller med støtte
ved en stol, hvis fysikken ikke kan klare
at stå – og instruktørerne lover, at træ-
ningen er sjov, udfordrende og tager
hensyn til den enkeltes formåen.

Pris: 500 kr. for 12 gange. Opstart i uge 3. 

Kontakt Tina Nielsen fra Vejen Idræts-
center for yderligere informationer på
tn@vejenic.dk / 40 36 15 17.

Glade hjerner i Vejen

Slankekur som 
nytårsforsæt? 
Brug hjernen!
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Med en donation på fem millioner kro-
ner fra TrygFonden går Hjernesagen nu
i gang med at etablere et nyt rådgiv-
nings- og oplysningstilbud om stroke,

blødning og blodprop i hjernen. Stroke-
Linjen skal øge befolkningens viden om
stroke, yde rådgivning og bakke op om
TrygFonden og Dansk Råd for Genopliv-

nings aktuelle symptomkampagne Red
Hjernen, som også i de kommende år
skal øge danskernes viden om de mest
almindelige symptomer på stroke.

Hjernesagen
etablerer
StrokeLinjen
Med 12.000 ramte hvert år er blødning og blodprop i hjernen en af de alvorligste folkesygdomme 
i Danmark med enorme omkostninger til følge. Nu etablerer Hjernesagen med en milliondonation 
fra TrygFonden et nyt rådgivnings- og oplysningstilbud målrettet hele befolkningen.  

Af Ulf Joel Jensen

Bandagist Jan Nielsen A/S  33 11 85 57  klinik@bjn.dk  www.bjn.dk

Dialock® er et system vi har udviklet til dig, der bruger Dropfodsskinne. 
Med et simpelt greb er det muligt at skifte din skinne over på flere sko. 
Det giver frihed i hverdagen til at lave mange aktiviteter med samme 
skinne til forskelligt fodtøj.

Bandagist Jan Nielsen – En verden fuld af muligheder

Kontakt os for information eller se www.bjn.dk  
– Vi vil så gerne dele vores viden!

Er du irriteret over, at din skinne 
sidder fast på dine sko? 
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”Hjernesagen er utroligt glade for, at vi
nu kan udvide vores eksisterende tilbud
om støtte til alle, der rammes af stroke
og samtidig bidrage til, at hele befolk-
ningen får et bedre kendskab til mulig-
heden for at forebygge og behandle
sygdommen”, siger landsformand i
Hjernesagen, Lise Beha Erichsen.

Viden om forebyggelse 
og behandling
Hjernesagens rådgivning har siden Red
Hjernen startede den landsdækkende
Stræk-Snak-Smil kampagne i efteråret
2019 oplevet et øget antal henvendelser.
Forventningen er, at der vil komme
endnu større opmærksomhed om
stroke i de kommende år, hvor kampag-
nen fortsætter – og dermed en øget ef-
terspørgsel på viden om sygdommen.

”StrokeLinjen har forskellige målgrup-
per med hver deres forskellige behov.
Der er lavet et grundigt analysearbejde i
forbindelse med Hjernesagens fondsan-
søgning, og analysen viser, at fælles for
de forskellige målgrupper er, at det er
udfordrende for dem at finde den viden
om blødning og blodpropper i hjernen,
de hver især har brug for. Det er dén op-
gave, vi skal løse med StrokeLinjen”, for-
klarer Lise Beha Erichsen.

StrokeLinjen vil derfor, ud over telefon-
rådgivning, også tilbyde et webbaseret
vidensunivers med film, nyheder, webi-
narer og podcasts. Her kan alle dan-
skere søge specifik viden om
forebyggelse, behandling og rehabilite-
ring af blodprop eller blødning i hjernen. 

En sygdom med store 
omkostninger 
”I TrygFonden glæder vi os til at arbejde
sammen med Hjernesagen om en meget
vigtig dagsorden. StrokeLinjen vil være
med til at understøtte TrygFondens
overordnede mål om at færre rammes,
og flere overlever til et bedre liv efter

stroke”, siger Grethe Thomas, som er
projektchef i TrygFonden.

At det er en vigtig dagsorden, som
Grethe Thomas siger, understreges af de
nøgne tal. Stroke medfører enorme om-
kostninger for både den enkelte og hele
vores samfund: Beregninger viser, at
stroke hvert år koster samfundet to mil-
liarder kroner i udgifter til behandling
og pleje og yderligere 2,5 milliarder kro-
ner i tabt produktion. 

Sygdommen er den hyppigste årsag til
handicap hos voksne og rammer oftest
som et lyn fra en klar himmel. For mange
medfører blødning eller blodprop i hjer-
nen betydelige problemer i hverdagen –
uanset om man er ramt eller pårørende.
Oftest er hverdagen komplet og perma-
nent forandret, og det giver i sig selv stor
usikkerhed og et tilsvarende stort behov
for hjælp og rådgivning. 

Udvidet rådgivning
I Hjernesagen er man allerede i gang
med forberedelserne til StrokeLinjen.
Der skal blandt andet etableres et nyt
online vidensunivers, den eksisterende
rådgivningsfunktion skal udvides – og i
det hele taget skal der løbes stærkt:

”Vi glæder os til opgaven, og den kom-
mer til at betyde nogle positive foran-
dringer i Hjernesagen. Det eksisterende
sekretariat bliver udvidet med projekt -
ansatte i takt med de nye funktioner, vi
skal varetage. Aktuelt er vi stadig i gang
med at afdække, hvordan vi konkret
løser opgaven, men det står allerede nu
klart, at vi skal have ansat personer
med en specifik sundhedsfaglig viden i
rådgivningen”, siger direktør i Hjernesa-
gen Birgitte Hysse Forchhammer.

StrokeLinjen vil være tilgængelig for of-
fentligheden i løbet af 2020. Og du kan
følge med i udviklingen på Hjernesagens
medier.

Dea Dorothea 
Deleuran
Advokat

Husk at skrive dit
telefonnummer. 
Advokaten ringer
til dig med svar. 

Neuropsykologisk rådgivning
neuropsykolog@hjernesagen.dk

Rådgivning på social- og
sundhedsområdet
social@hjernesagen.dk
Husk at skrive dit telefonnummer, 
når du sender en e-mail.

Gratis medlems-
rådgivning

Juridisk rådgivning om arv 
og testamente
testamente@hjernesagen.dk

Line Kirstine 
Hauptmann
Neuropsykolog

Ons. kl. 15-16
Tlf. 36 38 85 40

Søren Kroer
Advokat

Man. - fre.  kl. 9-16
Tlf. 71 99 29 29 

Juridisk rådgivning 
om forsikring og erstatning
sk@kroerfink.dk 

Tlf. 36 38 85 51
Ændringer kan 
forekomme.

Maja Klamer Løhr
Rådgiver
Tors.
kl. 9.30-12 og 12.30-14

Kelvin Nielsen
Rådgiver
Man. og tirs.
kl. 9.30-12 og 12.30-14

Rådgivning på social og 

sundhedsområdet holder ferie 

i uge 52 og uge 1
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Den 22. august banker Ove Petersen
på døren hjemme hos sin jagtkamme-
rat Cliff Jensen i landsbyen Horbelev
på Falster. Der skal bankes på et par
gange, før Cliff åbner døren, og det står
med det samme klart for Ove, at der er
noget galt med kammeraten: Cliff er
kun iført underbukser og noget ved
siden af sig selv: Han byder ikke på en
øl, som ellers er et helt fast ritual, når
Ove kommer på besøg – og endnu
mere alarmerende: Da Ove selv spør-
ger efter en øl, aner Cliff ikke, hvor
hans eget køleskab står.

”Cliff er ikke sig selv. Det er tydeligt”,
forklarer Ove i dag, og fortsætter: ”Det
er alle de her små ting, som bare er
helt forkert. Vi kom hjem fra en uges
jagttur i Sverige dagen før, men al hans
oppakning ligger spredt rundt om-
kring i hele huset. Det ligner ham over-
hovedet ikke. Han opfører sig sært.
Han sidder bare og kigger. Siger ingen-
ting. Så jeg beslutter mig for at ringe
efter en ambulance”. 

Der er alt for stille
Klokken 17.33 går opkaldet til 1-1-2
igennem, og Ove forklarer den visite-
rende sygeplejerske, at Cliff oppe i
Sverige faktisk havde en ambulance

ude hos sig, fordi han kortvarigt mis-
tede bevidstheden med meget lavt
blodsukker. Cliff er diabetiker, og al op-
mærksomheden samler sig om hans
diabetes. Sygeplejersken får Ove til at
gennemgå vennens tilstand: Kan han
dreje hovedet? Løfte armene? Be-
nene? Har han spist og drukket i løbet
af dagen? Kan han huske sit eget per-
sonnummer? Da Cliff ikke har nogen
problemer med noget af det, ender hun
med at stille Ove om til lægevagten,
som sender en vagtlæge til Horbelev. 

Næsten tre timer senere har de dog
stadig ikke set noget til nogen læge. Nu
er der stille hjemme hos Cliff – alt for
stille: Han har to store hunde, som nor-
malt fylder meget i det lille hjem, men

han har ikke fået hentet dem fra det
sted, de blev passet, mens han var i
Sverige. Fjernsynet er helt ukarakteri-
stisk slukket, og Cliff ligger bare i
stuens halvmørke og ser op i loftet.
Han svarer ikke rigtigt, når Ove forsø-
ger at snakke med ham, og Ove bliver
bange for, at der er noget mere alvor-
ligt galt med vennen. 

Klokken 20.22 ringer han derfor igen
til 1-1-2. Igen stilles han om til læge-
vagten, og igen beder Ove om at få
sendt en ambulance ud. Ove forklarer,
at han frygter, at vennen har fået en
blodprop i hjernen, han gentager flere
gange, at Cliffs tilstand er forværret i
løbet af de sidste tre timer. Han er
bange for, at vennen skal dø, men han
må tage til takke med beskeden om, at
vagtlægen er på vej.

Der går yderligere et par timer, før
vagtlægen ankommer og derefter til-
kalder ambulancen. Stadig er det med
mistanke om, at Cliffs tilstand skyldes
hans diabetes, og vagtlægen bestiller
derfor en ambulancekørsel uden ud-
rykning. Dagen efter viser det sig imid-
lertid, at Ove faktisk havde ret i sin
mistanke: Cliff har haft en blodprop i
hjernen. 

TEMA: Det præhospitale beredskab

Syv timers 
ventetid
Der skulle ringes 1-1-2 to gange og ventes i syv timer, før ambulancen dukkede op, da Cliff Jensen 
fra Falster blev ramt af en blodprop i hjernen. Alligevel er de sundhedsfaglige eksperter enige om, 
at der ikke er begået direkte fejl i forløbet. 

Af Ulf Joel Jensen



Rigtigt håndteret
Syv timers ventetid på en ambulance
til en patient med blodprop i hjernen

er naturligvis alt for længe. Alligevel
mener den lægelige chef for Præhospi-
tal Center i Region Sjælland, Ole Mazur

Hendriksen, at forløbet er rigtigt hånd-
teret, på baggrund af de oplysninger,
der kommer frem i forløbet:

”Det er meget uheldigt, at Cliff Jensen
må vente i flere timer på at blive tilset
af en vagtlæge og siden kørt på syge-
huset. Jeg kan godt sætte mig ind i, at
det har været en utryg oplevelse. Ikke
desto mindre er hele forløbet korrekt
håndteret set fra et sundhedsfagligt
synspunkt. Jeg synes faktisk, at både
Ove, den visiterende sygeplejerske på
alarmcentralen og de to vagtlæger,
Ove taler med, håndterer situationen
rigtigt”, siger han og uddyber:

”Som visitator på alarmcentralen skal
man visualisere den situation og til-
stand, personerne i den anden ende
befinder sig i, og det er faktisk meget
svært. I det her forløb samler op-
mærksomheden sig meget hurtigt om
hans diabetes, hvilket er helt oplagt,
når man tænker på, at hans blodsuk-
ker blev målt til tre et par dage før, og

Hvad sker der i den anden ende
Hvert år ringer omkring en million danskere til 1-1-2. Opkaldene
bliver håndteret af en ud af i alt tre alarmcentraler herhjemme, og
den første, man får i røret, vil være en medarbejder hos politiet.
Ringer man for at tilkalde en ambulance, stilles man om til vagt-
centralen i den region, man ringer fra. 

Her vil det typisk være enten en sygeplejerske med erfaring fra
akutområdet eller en paramediciner, som besvarer opkaldet. Med
støtte fra et digitalt værktøj, Dansk Indeks for Akuthjælp, skal vi-
sitator oversætte patientens symptomer til sundhedsfaglige ter-
mer.

Indekset er et interaktivt visitationsværktøj, som de sundheds-
faglige personer støtter sig til i samtalen med borgeren: Afhængig
af hvordan samtalen udvikler sig, får man løbende forslag til emner,
der skal spørges ind til, indtil visitator træffer en beslutning om,
hvilken form for hjælp der er brug for. 

Jagtkammeraterne Cliff Jensen (tv) og Ove Petersen hjemme i Cliffs jagtstue i Horbelev.
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at de beskrevne symptomer er helt i
tråd med diabetessygdommen. Diabe-
tessygdommen bliver omdrejnings-
punktet hele vejen – selv den læge,
som til sidst tilser Cliff Jensen, indlæg-
ger ham jo med mistanke om, at hans
tilstand skyldes sukkersygen”.

Det kan virke paradoksalt, at et forløb,
som hos patient og pårørende virker
til at være kørt helt af sporet, fra et
sundhedsfagligt synspunkt faktisk har
været håndteret snorlige. Men Helle
Iversen, apopleksiansvarlig overlæge
ved Neurologisk Klinik og medlem af
Hjernesagens ekspertpanel medgiver: 

”Det ER svært at visitere over telefo-
nen. Hvis alle mennesker, der får en
apopleksi havde de klassiske sympto-
mer, så ville det jo være meget lettere.
Men det er desværre ikke tilfældet.
Derfor arbejder vi hele tiden med at for-
bedre visitationen. Blandt andet har vi
haft et toårigt nationalt kvalitetsar-
bejde med landets akutcentraler for at
forbedre patientforløb. Det har eksem-
pelvis resulteret i, at det støtteværktøj,
som de sundhedsfaglige medarbejdere
på landets akutcentraler benytter sig
af, er blevet forbedret”, siger hun.

I jagtstuen i Horbelev kan Cliff og Ove
hurtigt blive enige om, at Cliff trods alt
har været heldig: Hans blodprop pas-
serede nemlig uden at gøre stor skade,
og efter et par uger på sygehuset og re-
habilitering er han hjemme igen. Uden
erindring om den dramatiske aften i
august og med store huller i hukom-
melsen for de følgende uger, men ellers
er han nogenlunde sig selv. De har dog
stadig svært ved at forstå, at det skulle
være så vanskeligt at få tilkaldt en am-
bulance:

”Det er da en ubehagelig oplevelse, at
man skal slås for at få sendt en ambu-
lance ud til en alvorligt syg mand. Men
altså – for mig handler det her ikke om
at slå nogen oven i hovedet. Jeg håber
bare, at man kan tage ved lære af den
her situation, så andre ikke oplever
det samme i fremtiden”, slutter Ove
Petersen.

Freddy Lippert er direktør for Region
Hovedstadens Akutberedskab og har
mange års erfaring på akutområdet.
Også han understreger, at visitering er
en øvelse fuld af faldgruber, men samti-
dig forklarer han, at der findes en helt
basal tommelfingerregel, som er god at
holde sig til: 

”Den måske væsentligste læring, jeg har
gjort mig gennem mange år på akutom-
rådet, er, at vi skal lytte til og tro på pati-
enten: Det er som oftest patienten, eller
den der ringer på vegne af patienten,
som ved bedst. Når folk er bekymrede,
er det i langt de fleste tilfælde med rigtig
god grund. Og hvis en borger ringer  
1-1-2 flere gange med samme problem,
så er der for alvor grund til at reagere”,
pointerer han.

De fleste rammer plet
”Alle vores data og undersøgelser viser,
at folk er de bedste til at vurdere deres
egen situation. De kender ikke diagno-
sen, men den enkelte er god til at vur-
dere, hvad vi kan kalde bekymrings-
graden”, fortsætter Freddy Lippert:
”Hvert år har vi 130.000 opkald til 1-1-2
om alvorlig sygdom og tilskadekomst,
og 75 procent af dem ender med, at vi

sender en ambulance. Det er altså tre ud
af fire der ringer ”rigtigt”. Den fjerde rin-
ger oftest i den helt akutte situation,
hvor det lidt efter viser sig ikke at være
så alvorligt – heldigvis”. 

”På vores Akuttelefon 1813 får vi årligt
en million opkald. Ved opkald til Akutte-
lefonen 1813 får cirka tre procent en
ambulance. Altså er der igen tale om et
meget præcis valg fra borgernes side. På
Akuttelefonen giver vi borgeren mulig-
hed for at trykke sig forrest i telefon-
køen, hvis man mener, at ens egen
tilstand er mere akut end andres. Kun
fire procent benytter sig af denne mulig-
hed – og af disse får cirka halvdelen en
ambulance. Så helt overordnet har bor-
gerne faktisk en rigtig god fornemmelse
af graden af alvor ”, understreger han.

Teknologisk støtte til visitering
Men selvom folkene på regionernes
vagtcentraler har ørene på stilke, sker
der stadig fejlvisiteringer – også i til-
fælde som Cliff Jensens, hvor hans kam-
merat faktisk luftede mistanken om en
blodprop i hjernen. For at udvikle og for-
bedre den vanskelige telefonvisitation
arbejder man i Region Hovedstaden
med forskellige støttemuligheder, for-

Det lyder måske banalt, men regel nr. 1 på vagtcentralen 
i Region Hovedstaden er, at man skal lytte til patienterne. 
For selvom medarbejderne på vagtcentralen både har sundheds-
faglig ekspertise og masser af erfaring fra akutområdet, så er 
det oftest patienterne, der bedst ved, om det er alvorligt eller ikke.
Danskerne er nemlig rigtigt gode til at vurdere, hvornår en 
situation er alvorlig nok til, at der er brug for en ambulance. 

Af Ulf Joel Jensen

Det handler o
på patienten!

TEMA: Det præhospitale beredskab

Den vanskelige visitation



Hjernesagen nr. 1 2020 • 13

klarer Freddy Lippert. For eksempel er
regionens vagtcentral en af de første i
verden der har taget videoopkald i brug
både ved 1-1-2 opkald og 1813 opkald.

”De fleste ringer ind via en smartphone.
Som noget nyt kan vores medarbejdere

sende et link til telefonen, som borgeren
bare skal klikke på for at aktivere tele-
fonens kamera. Det handler om at ud-
nytte den teknologi, som alligevel er
tilgængelig. Men det er også klart, at en
videoopkobling i sig selv ikke løser alle
visitationsproblemer”, siger han.

Derfor starter Region Hovedstadens
Akutberedskab et forsøg med kunstig
intelligens, som lytter med på alle alar-
mopkald og lytter specifikt efter tegn på
blodprop og blødning i hjernen, som
Freddy Lippert har store forhåbninger
til.

m at lytte til og tro
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I løbet af 2020 vil Region Hovedstadens
Akutberedskab forsøge at udvikle en
kunstig intelligens, som skal lytte med
på alarmopkald og opkald til 1813 på
jagt efter tegn på blodprop eller blød-
ning i hjernen hos dem, der ringer ind.
Den kunstige intelligens skal ikke over-

tage funktionen fra de personer, som i
dag tager mod opkaldene, men i stedet
for fungere som en støtte og hjælp.

”Vi sætter en maskine til at lytte samt-
lige opkald til 1-1-2 og 1813 i perioden
fra 2014 til 2018 igennem. I alt er der tale

om seks millioner opkald. 172.000 af
disse er strokeopkald, og dem har vi på
forhånd mærket, så maskinen kender
dem. Herefter skal den lede efter fælles-
nævnere, der adskiller disse opkald fra
de øvrige opkald. Håbet er naturligvis, at
den bliver i stand til at identificere flere

TEMA: Det præhospitale beredskab

Maskinerne 
lytter med
Når vi i fremtiden ringer til enten 1-1-2 eller lægevagten, vil opkaldet muligvis blive overhørt af 
en kunstig intelligens, som lytter efter tegn på en blodprop eller blødning hjernen. 

Af Ulf Joel Jensen

I Region Hovedstadens Akutberedskab starter man nu et forsøg, hvor kunstig intelligens lytter efter tegn på stroke på alle akutopkald.



Hjernesagen nr. 1 2020 • 15

stroke på et tidligere tidspunkt, end
man gør i dag”, siger overlæge i Region
Hovedstadens Akutberedskab Helle
Collatz Christensen.

Mere end 11 opkald pr patient
Der er gået et stort arbejde forud for, at
den kunstige intelligens nu kan gå i gang
med sin oplæringsperiode. I projektet
har man således kortlagt alle opkald til
1-1-2 og 1813 i en femårig periode for at
identificere de sager, hvor det bagvedlig-
gende problem var en blodprop eller
blødning. Det har man gjort ved at
krydstjekke opkaldene med data fra
Dansk Apopleksiregister, hvor samtlige
apopleksibehandlinger er registreret.
Det er første gang, at man laver en sådan
kortlægning – også internationalt. Og
denne del af studiet viser i sig selv flere
interessante ting. Bandt andet at et for-
løb som Cliff Jensens, som du kan læse
om på de forgående sider, lader til at
være normen snarere end undtagelsen:

”Vi kan se, at de fleste patienter med
stroke ringer ind med andre symptomer
end de klassiske. Mest udbredt er øjen-
symptomer fulgt af svimmelhed og
knoglebrud efter fald”, forklarer Helle
Collatz Christensen. 

Meget ofte finder man derfor ikke frem
til, at der i virkeligheden ligger en blod-
prop eller blødning i hjernen til grund for
opkaldet. Og selvom der tages hånd om
de symptomer, opmærksomheden sam-
ler sig om, løses det bagvedliggende pro-
blem ikke. Derfor ringer patienterne
igen. Og igen. Og igen:

”De 172.000 strokeopkald, vi har mær-
ket op, stammer fra bare 15.000 patien-
ter”, forklarer Helle Collatz Christensen.
Med andre ord ringer patienter med
blodprop eller blødning i hjernen i gen-
nemsnit over 11 gange til enten 1-1-2
eller 1813!

”Det hænger sammen med, at stroke er
et kontinuum af symptomer – altså at
det ene symptom følger det andet over
tid. Det er kompleks, og derfor opdager
man det altså typisk ikke hverken før-
ste eller anden gang, patienten ringer”,
siger Helle Collatz Christensen.

Patienterne ringer 
– og de ringer i tide
Projektet afslører, at problemet ikke
udelukkende består af, at patienterne
ikke ringer ind med deres symptomer:
Faktisk fortæller Helle Collatz Christen-
sen, at langt hovedparten af patienterne
i Dansk Apopleksiregister ringede til
enten 1-1-2 eller 1813 første gang kort
tid efter, de blev ramt. Problemet er altså
snarere, at patienterne ikke bliver kørt
til et apopleksiafsnit, fordi ingen finder
ud af, hvad der er på færde.

Det står også klart, at patienterne kan
komme relativt langt omkring i sund-
hedsvæsnet med en apopleksi, uden den
nødvendigvis bliver opdaget af den grund,
forklarer Helle Collatz Christensen:

”Der er mange eksempler på patienter,
som bliver færdigbehandlet for de pri-
mære symptomer, de ringer ind om, og
så sendt hjem igen. Jeg kunne jo frygte-
lig godt tænke mig, at der var nogen, der
undervejs lige gennemgår Stræk-Snak-
Smil-remsen med dem: Man kan godt
sidde med en ansigtslammelse og få be-
handlet sit knoglebrud, uden at apop-
leksien bliver opdaget, før patienten er
hjemme igen”.

Et stort potentiale
Der er med andre ord et ganske stort po-
tentiale for at arbejde med kunstig intel-
ligens i den akutte visitation. Også for
potentielt at forebygge fejlvisiteringer: 75
procent af de patienter, som i dag køres
akut til et apopleksiafsnit, bliver vendt i
døren: De fejler nemlig noget andet. 

Oplæringsfasen, hvor den kunstige in-
telligens altså skal lytte de seks millio-
ner opkald igennem, startede ved
årsskiftet. Hvis alting går som forventet,
er man klar til at teste systemet lige
efter sommerferien 2020. Projektet er
en kopi af et projekt fra 2019, der bare
havde fokus på at identificere hjertestop
på 1-1-2-opkald. 

”Den kunstige intelligens fandt 10 pro-
cent flere hjertestop end de personer,
som modtager alarmopkaldene, og den
fandt dem i gennemsnit et minut hurti-
gere. Det er uhyre vigtigt, fordi chancen
for at overleve et hjertestop falder med
10 procent for hvert minut, der går”,
siger Helle Collatz Christensen. 

Derfor er den kunstige intelligens i drift
i dag: Ringer man til 1-1-2 i Region Ho-
vedstaden, lytter maskinen med – og i
det øjeblik, den identificerer et muligt
hjertestop, giver den besked til perso-
nen, der håndterer opkaldet. Tid redder
liv – både når det gælder hjertestop og
blodpropper eller blødninger i hjernen.
Så forhåbentlig er der udsigt til, at flere
patienter i fremtiden bringes ind på
apopleksiafsnittene hurtigere.

”Datamaterialet er kæmpestort i det her
projekt: Der er mange gange flere stro-
keopkald end opkald om hjertestop. Så
det er svært at forudsige, om den kun-
stige intelligens bliver i stand til at finde
fællesnævnere og fungere lige så godt
som på hjertestopområdet. Men poten-
tialet er stort”, medgiver Helle Collatz
Christensen.
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Hjernesagen tilbyder en helt særlig mu-
lighed til sine medlemmer: Et ophold på
feriecenteret Musholm ved Storebælt
på særdeles fordelagtige vilkår. Mod en
beskeden egenbetaling kan du som
ramt få en fantastisk oplevelse i den sid-
ste weekend i april.

Musholm indbyder til, at alle – uanset
funktionsniveau – tilmelder sig. Stedets
faciliteter kan imødekomme alles
behov: Mange af værelserne er udstyret
med lift og handicapvenligt badevæ-
relse, det er muligt at låne en el-scooter
på stedet og weekendens aktiviteter vil
rumme noget for både de aktive og dem,
der har mest brug for at slappe af og
lade op.

Sjove og udfordrende aktiviteter
”Sådan en weekend handler meget om
at slappe af og komme væk fra hverda-
gen – at få ladet sine mentale batterier
lidt op. Men i samarbejde med de dyg-
tige og engagerede instruktører på Mus-
holm har vi tilrettelagt et program, der
også rummer mulighed for sjove, udfor-
drende og spændende aktiviteter”, siger
rådgiver i Hjernesagen Maja Klamer
Løhr.

Blandt de forskellige aktiviteter, som
man eventuelt kan deltage i, er der
blandt andet hockey i specialdesignede
el-kørestole, svævebane – og den er også
for kørestolsbrugere – og klatrevæg.
Man kan deltage i kropstræning og well-

ness, tage med på forskellige udflugter,
spille boccia osv. Den endelige fastlæg-
gelse af aktiviteterne afhænger af de
deltagere, som melder sig til.

Fuld forplejning
”Man bestemmer selvfølgelig selv, hvor
meget og hvor lidt man deltager i – pro-
grammet er i hvert fald alsidigt i løbet af
de tre dage: Der er aktiviteter, som skal
udfordre deltagerne fysisk og kognitivt,
men på en måde, så man tager hensyn
til deltagere med fysiske begrænsnin-
ger. Man kan tage på tur med Musholms
kok for at undersøge naturens spise-
kammer, og måske lave mad over bål.

Der er koncertfortælling lørdag aften og
wellness om søndagen”, siger Maja Kla-
mer Løhr.

For 1.250 kr. i egenbetaling får man så-
ledes en hel weekend med fuld forplej-
ning og mulighed for at deltage i de
forskellige aktiviteter. Der er ankomst
og indtjekning fredag eftermiddag med
kaffe eller te. Senere fredag er der tre-
retters menu med drikkevarer og nat-
mad om aftenen. 

Hele lørdag er der sørget for mad og
drikke med morgenmad, formiddags-
frugt, frokost, kaffe og kage, aftensmad

Medlemstilbud:

Weekendophold
på Musholm
Takket være en generøs donation fra Heinrich og Laurine Jessens Fond har Hjernesagen nu mulighed 
for at tilbyde sine medlemmer en unik chance for et weekendophold, specialdesignet til personer 
med hjerneskade. Tilbuddet er egnet for alle ramte uanset funktionsniveau, og der vil være mulighed 
for at tage en hjælper med.

Af Ulf Joel Jensen
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og natmad. Søndag får man morgen-
mad, inden der også er lidt frugt til at
køre hjem på, efter man tjekker ud om
formiddagen.

Først til mølle
Har man brug for det, er det også muligt
at tilmelde en hjælper på weekendop-
holdet, ligesom man kan søge om op til
850 kr. i støtte til transport.

”Tilmeldingsfristen er den 20. februar,
men jeg vil opfordre interesserede i at
melde sig til hurtigst muligt, eftersom vi
kun har 40 pladser til weekendopholdet,
og de fordeles efter først til mølle-prin-
cippet”, forklarer Maja Klamer Løhr. 

Medlemmer i Hjernesagen har i 2020
mulighed for at søge om en gratis fe-
rieuge i Margrethehuset.

Margrethehuset er et dejligt handicap-
venligt sommerhus i Gershøj ved Ros-
kilde Fjord. Sommerhuset er et tilbud
fra Odd Fellow Ordenen til medlemmer
i handicaporganisationer. Huset udlå-

nes i 2020 fra uge 16 til og med uge 42,
én uge ad gangen. 

For at komme i betragtning skal man
søge senest den 18. februar 2020. An-
søgningen skal indeholde oplysninger
om handicappets art samt boligfor-
hold. Forældre med børn får fortrinsret
i skolernes sommer- og efterårs ferie.

Ferie i handicapvenligt sommerhus

Læs mere om Margrethehuset, og hvordan du søger om ophold her:
www.hjernesagen.dk/aktuelt/sommerhus

Det praktiske
Tid: 24.-26. april. Indtjekning fre-
dag mellem kl. 15 og 17. Afslutning
og udtjek søndag kl. 11.30

Sted: Musholm i Korsør

Tilmeldingsfrist: 20. februar – men
først til mølle. Tilmeldingsblanket
ligger på Hjernesagens hjemme-
side under medlemsfordele/aktivi-
teter og kurser

Antal pladser: 40

Deltagerbetaling: 1.250 kr.

Hvis du har behov for personlig og prak-
tisk hjælp til morgen og aften på Mus-
holm, kan du søge om at få hjælpen med
til Musholm via din egen visitator i din
kommune. Det vil være Slagelse Kom-
mune, som skal levere hjælpen under

opholdet, når din egen kommunen har
bevilliget dig hjælpen.

Der vil desuden være mulighed for at til-
melde en hjælper, hvis man har behov
for dette.

Musholm ligger med smuk udsigt til Storebælt.
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SMS’en starter helt normalt og letfor-
ståeligt med et ”Kære Jacob”. 

Afsenderen er Anders Langballe, poli-
tisk redaktør på TV 2, og bemeldte Jacob
er daværende statsminister Lars Løkke
Rasmussens særlige rådgiver. For Jacob
var nemlig til stede få timer tidligere, da
Anders Langballe midt i et møde med
statsministerens stab kollapsede, ramt
af en blodprop i hjernen. Langballe kom
til bevidsthed igen på Rigshospitalet, og
første indskydelse var at skrive til Jacob
og undskylde postyret.

Så beskeden fortsætter: ”Tak for hjæl-
pen. Beklager kaosset. Jeg tror, alt er
godt igen – jeg kan i hvert fald tale sam-
menhængende, siger de her – og det er
trods alt ikke altid, du mener, at jeg me-
strer den kunst”. Lige hér hopper kæden

dog helt af i Anders’ besked til Jacob, for
da han skal afslutte med et ”Kærlig hil-
sen Anders”, skriver han i stedet for
”CSC’s Å”. Anders Langballe bliver nem-
lig lige dér ramt af sin anden blodprop,
får aldrig sendt sin SMS – og vågner
først senere op til en radikalt forandret
virkelighed.

Uden fornemmelse for alvoren
Det er meget symptomatisk for Anders
Langballes liv, at første tanke efter en
livstruende begivenhed som en blod-
prop i hjernen var at forsøge at reparere
eventuelle skader, der måtte være sket i
forholdet til statsministerens stab. For
Langballe er en nyhedshund i en grad,
så der selv på familiens badeværelse
hænger indrammede avisforsider fra hi-
storiske begivenheder. Han er en fuld-
blods- journalist, som igennem mange

år har levet og åndet for den politiske
journalistik. Og det fortsætter, selvom
den anden blodprop gør langt større
skade end den første.

”Jeg var fuldstændig uden fornemmelse
for situationens alvor”, fortæller Anders
i dag. Vi drikker kaffe i hans hyggelige
stue på Amager, hvor hunden Dolly
sover i en solstråle, og der stadig hæn-
ger et par flag ned fra loftet efter en bør-
nefødselsdag dagen før. Alting emmer af
hverdag og normalitet – helt anderledes
end for et år siden, hvor Anders lige var
vågnet efter sin anden blodprop: 

”Jeg havde den her fornemmelse af, at
jeg lige skulle igennem det her og så til-
bage på sporet igen. Få døgn efter at jeg
var vågnet igen, sad jeg i hospitalssen-
gen. Jeg kunne hverken tale eller læse,

Vejen
tilbage
Anders Langballe har haft travlt i hele sit voksenliv. Arbejdet har været det centrale 
omdrejningspunkt, som alt andet måtte indrette sig efter, og selvom han flere gange 
fik alvorlige advarsler, ignorerede han dem og fortsatte i samme spor. Lige indtil 
den 19. november 2018, hvor kroppen endegyldigt sagde fra.

Tekst: Ulf Joel Jensen
Foto: Poul Rasmussen
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men alligevel kunne jeg føre en form for
dialog med min kæreste omkring min
kalender, og jeg insisterede på, at vi
holdt fast i nogle af mine aftaler en uge
fremme i tiden. Jeg kunne godt se, at der
ikke var en chance for, at jeg vendte til-
bage til arbejdet med det samme, men
om en uges tid så måtte jeg være tilbage
på sporet igen”.

Bange for at dø af stress
Sådan skulle det ikke gå. Anders blev
ramt den 19. november 2018, og i løbet
af det følgende år gør han så store frem-
skidt, at han begynder at snuse til ar-
bejdslivet igen via et praktikforløb på
sin gamle arbejdsplads. Men i oktober
måned, cirka et år efter han blev ramt,
får han et tilbageslag: Under en ferie
med familien falder han om med kram-
per foran Frihedsgudinden i New York
og bliver efterfølgende behandlet både i
New York og hjemme igen på Rigshospi-
talet og Center for Hjerneskade. Der er
altså stadig et stykke tilbage, før han
kan genindtage Christiansborg.

”Paradoksalt nok er det sådan for mig,
at jo tættere jeg kommer på at være helt
tilbage, jo mere bekymret bliver jeg for,
at jeg ikke når helt tilbage”, siger Anders
og fortsætter: ”Jeg vil meget gerne til-
bage til det at kunne formidle mundtligt.
Det er det, jeg lever og ånder for: At give
noget og fortælle med udgangspunkt i
det, jeg ved noget om. Og det gør det
selvfølgelig ekstra hårdt at blive ramt på
sproget”.

Når Anders Langballe siger, at han lever
og ånder for formidlingen, så skal det
forstås helt bogstaveligt: I hele sit ar-
bejdsliv har han på det nærmeste arbej-
det døgnet rundt alle ugens dage. Med
sine egne ord var det alt for meget; han
var stresset, men ignorerede det i årevis,
indtil han – mærkværdigvis på dagen
præcis ét år før han blev ramt – sendte
en mail til sin chef, hvor han fortalte, at
han var ved at brænde sammen. 

Det budskab blev taget meget alvorligt
af ledelsen på TV 2. Anders fik tilknyttet
en organisationspsykolog, som skulle
hjælpe ham til at finde en bedre balance

Daglige gåture på Amager med 
hunden Dolly har være en væsentlig 

del af Anders Langballes kamp 
for at finde en vej tilbage til livet”.
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i livet – men lige lidt hjalp det: Nogle få
dage før blodproppen meldte han sig
helt ekstraordinært syg med stress, og
han startede den 19. november med et
morgenmøde med sin chef, hvor Anders
fortalte, at han helt bogstaveligt var
bange for at dø af stress. Få timer senere
var han uhyggeligt tæt på døden.

En rasteplads nord for Lund
”Det kunne have gået helt, helt galt for
mig. Og jeg synes, at jeg har lært noget af
mit forløb. Jeg vil meget gerne tilbage på
TV, men jeg skal aldrig tilbage i et job,
hvor jeg arbejder så meget. Særligt hu-
sker jeg en efterårsdag, hvor jeg havde
aftalt med familien at tage i sommerhus
i Sverige. Det var midt i den svenske
valgkamp, som jeg også følger tæt, og
News ville gerne have mig til at kom-
mentere på en ny drejning i valgkam-
pen, men efter at have været gennem
forløbet med psykologen var jeg blevet
bedre til at sige nej. Så jeg afslog og insi-
sterede på at køre afsted mod sommer-
huset. Men så ringer 19 Nyhederne…”

19 Nyhederne er det journalistiske flag-
skib på TV 2. Selve moderskibet. Og de
er anderledes vanskelige at afvise, men
Anders prøver, og de lover at se, om ikke
de kan finde en anden til at kommentere
på valget. Men den mission lykkes ikke –
og så overgiver Anders sig til sidst:

”Vi blev enige om, at de sender en sen-
devogn efter mig til Sverige, og så kan
jeg gå på live i 19 Nyhederne, mens vi al-
ligevel holder for at få noget aftensmad.
Og når vi så er i gang, kan vi også lige
lave et par optagelser, som kan køre på
News hen over aftenen. Så mens fami-
lien sidder og venter på en burgerre-
staurant på en tilfældig svensk
rasteplads nord for Lund, står far ude i
mørket og passer sit arbejde. Endnu en-
gang. Det var en fuldstændig ligegyldig
mellemregning i den svenske valgkamp,
som ingen nogensinde husker. Dér skal
jeg ikke ende igen!”

Du må aldrig miste håbet
Anders Langballe står tilbage med følel-
sen af, at arbejdet næsten slog ham ihjel.
Men ikke desto mindre er det også ar-
bejdet, som har været med til at hive
ham tilbage til livet igen. Eller rettere:
Håbet om at kunne vende tilbage til ar-
bejdet igen. 

”Det er vigtigt at have et håb. Noget at
kæmpe dig tilbage til. Det kan godt være,
at det gode liv ser anderledes ud, efter
du er blevet ramt, end før, men du må al-
drig miste håbet om at få det tilbage”,
siger Anders og fortsætter med at for-
tælle om vendepunktet i sin egen kamp
for at genrejse tilværelsen. Det kom, da
han som led i Dansk Råd for Genopliv-
nings kampagne Red Hjernen fortalte
sin historie på Go’Morgen Danmark. Et
program, som han har deltaget i hund-
redevis af gange før, men denne gang
var helt speciel:

”Jeg tror aldrig, at jeg har været så ner-
vøs. Det var vildt skræmmende at skulle
tilbage på skærmen. Og så endda tidligt
om morgenen. Jeg har det sådan, at
sproget lige skal varmes op, før det
kører for mig. Og tænk, hvis det ikke gik.
Tænk, hvis jeg ikke kunne – det ville
have enorme konsekvenser for mig.
Men da først der blev talt ned, og vi gik
på live, så gik det. Det var en fantastisk
lettelse og en helt vild milepæl for mig”. 

Så vejen tilbage er blevet væsentlig kor-
tere for Anders Langballe. Men helt i mål
er han endnu ikke. Og han bliver stadig
ind imellem ramt af en reel frygt for, at
han aldrig bliver sit gamle selv igen.

”Når det sker, så er min løsning at gå en
lang tur med hunden. Det har det været
i hele mit forløb: Jeg har travet gaderne
herude på Amager tynde, og efter sådan
en lang tur vender optimismen som
regel tilbage igen. Jeg ved jo godt, at jeg
er meget privilegeret, fordi jeg er kom-
met så langt så hurtigt. På den måde har
jeg været heldig i forhold til mange
andre. Og det er jeg selvfølgelig taknem-
melig for”.

Apopleksi og stress
Anders Langballe har følelsen af,
at hans stresssygdom var den ud-
løsende faktor, da han blev ramt af
apopleksi. Der er ingen tvivl om,
at stress er skadeligt – det kan for-
årsage forhøjet blodtryk, som kan
være en årsag til apopleksi. Men
der findes imidlertid ingen kon -
kret viden om, at stress i sig selv
kan forårsage apopleksi.
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Den gode nyhed først: I løbet af de sidste
10-15 år er den akutte behandling af
blodprop og blødning i hjernen og den

efterfølgende primære genoptræning
blevet markant forbedret i Danmark.
Forbedringen er jævnt fordelt over hele

landet og gør sig gældende, uanset om
man bor i Nordsjælland, på Lolland eller
i Midtjylland. Desværre er der også en

Ulighed i sundhed:

De, som har,
skal mere gives
Kan man forestille sig, at personalet på landets sygehuse lige tjekker de akutte patienters indtægt 
og uddannelsesniveau, inden det besluttes hvilken behandling, der skal tilbydes… 
Nej, vel? Ikke desto mindre modtager borgere med lav indtægt og kort uddannelse en dårligere 
behandling end deres mere velstillede naboer, når de bringes ind på landets sygehuse med en apopleksi.

Af Ulf Joel Jensen

Selv i den helt akutte fase af et apopleksiforløb er der forskel på, hvordan velstillede og mindre velstillede borgere behandles på de 
danske sygehuse.
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knap så god nyhed: Akkurat som for 10-
15 år siden har man størst chance for at
få tilbudt den rette akutbehandling og
primær genoptræning, hvis man har en
lang uddannelse og en høj indtægt. 

”Det er jo paradoksalt. Når man indlæg-
ges med apopleksi i Danmark, så har vi
nogle fælles anbefalinger, som meget
nøje beskriver den tidligste fase af be-
handlingen og den efterfølgende pri-
mære rehabilitering. Faktisk har vi et af
de mest strømlinede og centraliserede
set up i hele verden på det her område
med relativt få, højt specialiserede be-
handlingssteder. På mange måder kører
det fuldkommen på skinner, og så skulle
man jo formode, at alle patienter helt au-
tomatisk modtager den samme høje
kvalitet i behandlingen, når de bliver
bragt ind på hospitalet. Men det viser sig
ikke at være tilfældet”, siger professor
og overlæge Søren Paaske Johnsen fra
Aalborg Universitet. 

Langsommere behandling 
Sammen med kolleger fra Aarhus Uni-
versitet har han set på, hvor hurtigt pa-
tienterne får tilbudt en række undersø-
gelser og behandlingsindsatser i deres
akutte forløb: Det er faktorer som, hvor
hurtigt patienterne bliver scannet, efter
de er bragt ind på hospitalet. Hvor hur-
tigt de får vurderet deres synkefunk-
tion. Hvornår den blodfortyndende
behandling iværksættes. Hvornår de
bliver vurderet af en fys-/ergoterapeut.
Hvor hurtigt de bliver mobiliseret osv. 

”Det er helt entydigt, at patienter med
kort eller ingen uddannelse og lav ind-
tægt, har en større risiko for at få de her
sundhedsydelser senere i deres forløb:
Jo kortere uddannelse og lavere løn – jo
længere tid går der. Og det er kritisk,
fordi hastighed i den akutte fase er
meget vigtig for patienternes prognose”,
siger Søren Paaske Johnsen. 

En markant ulighed
Derfor afslører undersøgelsen en mar-
kant ulighed i adgangen til sundheds-
ydelser i det danske sundhedsvæsen.
Selv kalder Søren Paaske johnsen det et
kanariefuglestudium: I gamle dage hav -
de arbejderne i kulminerne kanariefugle
med ned i minen, for når fuglene faldt
ned af pinden, var det et tegn på iltman-
gel og gasudslip i minegangen.

”Når der stadig er betydningsfulde so-
ciale og økonomiske forskelle i den helt
akutte fase af forløbet, så er det for-
mentlig et meget konservativt billede af,
hvordan det ser ud i deres videre forløb.
Det burde være i den akutte del af forlø-
bet, at vi finder den mindste ulighed,
fordi patienten billedligt talt bliver bragt
ind på en båre og som udgangspunkt
ikke skal bede om noget som helst. Så
faktorer som kommunikationsbesvær
og manglende indsigt i egen sygdom og
sundhed, der ellers kan have en indfly-
delse på, hvilken behandling man mod-
tager, bør slet ikke have nogen betyd -
ning”, understreger han. 

Et udtryk for et presset system?
Dermed er undersøgelsen et meget klart
udtryk for, at der ikke bare er forskel i
sundhedstilstanden blandt rige og fat-
tige herhjemme: Der er også stor forskel
på, hvor let adgang man har til den rette
behandling. Undersøgelsen viser ikke,
hvad der ligger bag forskelsbehandlin-
gen, men en ting er helt klart: 

”Der er ingen i sundhedsvæsnet, som
går på arbejde for at behandle patien-
terne forskelligt afhængig af deres ind-
tægt. Derfor er resultaterne af den her
undersøgelse jo heller ikke noget, man
er særligt glade for ude på afdelingerne.
Men alligevel er det sådan, at når jeg
taler med klinikerne om det, så kan de
måske godt genkende billedet”, siger
han og fortsætter:

”Det kunne hænge sammen med, at
sundhedsvæsnet er presset: Der bliver
løbet meget hurtigt derude, fordi kapa-
citeten simpelthen ikke svarer til efter-
spørgslen. Og hvis man som patient selv
eller via ressourcestærke pårørende er
i stand til at presse på og forlange hur-
tige undersøgelser og behandlinger, så
får man dem måske lidt hurtigere end
de andre”.

Brug for tættere monitorering
Spørgsmålet melder sig helt naturligt:
Hvordan kommer vi videre herfra?
Hvad gør vi for at mindske uligheden i
adgangen til sundhedsydelser? Et første
skridt kunne ifølge Søren Paaske
Johnsen være, at vi som samfund be-
gynder at arbejde mere målrettet med
problemstillingen: 

”Vi har talt meget om ulighed i mange år,
men vi har ikke arbejdet målrettet med
området. Der blev lavet et studie i 2009,
som svarer til det, vi nu har lavet her i
2019. Men selvom man dengang fandt
den samme ulighed, som vi gør i dag, har
man ikke overvåget udviklingen i de
mellemliggende ti år”. 

”Hvis vi vil mindske uligheden, så er det
nødvendigt at følge med i, hvordan den
udvikler sig over tid. Der er simpelthen
brug for en tættere og mere systematisk
monitorering af uligheden i kvaliteten af
sundhedsydelserne”, slutter han. 
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”Søren Paaske Johnsens undersøgelse
må være en øjenåbner for beslutnings-
tagerne herhjemme: Det kan simpelthen
ikke være rigtigt, at kvaliteten af den be-
handling og rehabilitering, man modta-
ger, skal være afhængig af ens
uddannelse eller beløbet på ens bank-
konto”, indleder landsformand i Hjerne-
sagen Lise Beha Erichsen.

Selvom Søren Paaske Johnsens aktuelle
undersøgelse er helt ny, så er problem-
stillingen velkendt: Professor ved Kø-
benhavns Universitet Finn Diderichsen
har tidligere udtalt, at diskussionen om
ulighed i sundhed dukker op til overfla-
den cirka hvert 10. år. Problemet er bare,
at der ikke sker noget.

”Vi er nødt til at ændre fokus og flytte os
fra bare at snakke om det her, til faktisk
at ændre på forholdene. Det er nødven-
digt, at vi gør noget nu”, understreger
Lise Beha Erichsen.

Nyt center for ulighed
Og måske er der håb forude. I hvert fald
er landets sundhedsminister, Magnus

Heunicke, helt på linje med Hjernesa-
gens landsformand:

”Der er stadigvæk alt for stor ulighed i
sundheden hos danskerne. Det er vores
helt store opgave at sætte ind over for.
Vi har netop fået ulighed i sundhed skre-
vet ind som et nyt mål i de nationale mål
for vores sundhedsvæsen, vi aftaler
hvert år. Vi vil reducere ulighed i sund-
hed ved hjælp af de nationale mål, og jeg
har også her i ministeriet oprettet et cen-
ter for ulighed”, siger han og uddyber: 

”Ulighed i sundhed kommer i flere for-
mer. Dels er det et spørgsmål om, hvad
for en start på livet, du har. Hvad er det,
du vokser op med – og hvilke ressourcer
har dine forældre? Der er seks års for-
skel på den forventede levetid på børn,
der er født på Lolland og børn, der er født
i Gentofte. Og det er altså spædbørn, der
ingen valg har truffet i deres liv endnu”.

Uretfærdigt og rentabelt
Også hos Danske Patienter er man
meget opmærksom på problemerne
med ulighed. De er del af en nyetableret

alliance mod ulighed i sundhed og har
netop lanceret en række anbefalinger til
at mindske uligheden:

”Vi vælger at fokusere på det, der sker i
sundhedsvæsnet, velvidende at der skal
en bredere indsats til, for at bekæmpe
ulighed effektivt. Men det kan ikke være
rigtigt, at vi i Danmark har et sundheds-
væsen, som forstærker uligheden. Det
er både uretfærdigt og urentabelt”, siger
Johanne Kure, og sundhedsministeren
er enig i, at der er store udfordringer i
sundhedsvæsnet: 

”Det handler fx om, hvordan vores
sundhedsvæsen tager imod og behand-
ler alle typer danskere – uanset deres
baggrund og evne til at begå sig i sund-
hedsvæsenet. Der skal måske gives en
særlig indsats og behandling til én
gruppe af patienter for netop at opnå
mere lighed i behandlingen. Og så hand-
ler det også om at have fokus på kom-
munikationen til patienterne. Ikke alle
danskere har lige let ved at give udtryk
for deres egen situation eller kan have
svært ved at forstå, hvad lægen fortæl-

Ulighed i sundhed:

Nødvendigt, 
at vi gør 
noget nu
Både Hjernesagen og Danske Patienter opfordrer til, at der nu sker noget konkret i forhold til 
at tackle uligheden i sundhed, som senest er dokumenteret i professor Søren Paaske Johnsens 
undersøgelse af den akutte behandling og primære genoptræning af apopleksipatienter. 
Sundhedsministeren lover, at regeringen tager fat om problemet.

Af Ulf Joel Jensen
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ler dem om deres sundhed og behand-
ling. Dem skal vi også møde i øjenhøjde
og hjælpe bedre i sundhedsvæsenet”,
siger han.

Økonomien er et godt sted at
starte
Professor Søren Paaske Johnsen fra
Aalborg Universitet peger på, at netop
det her med at møde alle typer patien-
ter i øjenhøjde er svært i et sundheds-
væsen, der er unde pres. Hele hans
undersøgelse af, hvordan akutte apo -

pleksipatienter mødes forskelligt af-
hængig af deres uddannelsesniveau og
indtægt, kan siges at være udtryk for
netop dette. 

”Der er ikke nogen tvivl om, at et sti-
gende pres på sundhedsvæsenet er
med til at øge alle typer af problemer.
Det er årsagen til, at denne regering har
besluttet, at lade pengene følge med, når
gennemsnitsalderen stiger.”, siger Mag-
nus Heunicke med henvisning til, at re-
geringen har tildelt regionerne 1,5

milliarder kroner ekstra næste år for at
dække udgifterne, som følger med, når
gennemsnitsalderen i Danmark stiger.
Han fortsætter:

”Det kan måske lyde som en lille ting,
men det er en ekstremt vigtig beslut-
ning. Samtidig har vi med de netop over-
ståede økonomiaftaler med kommuner
og regioner og med Finansloven sikret
et markant økonomisk løft af sund-
hedsvæsenet. Det er ikke økonomi, der
løser alt – men det er i hvert fald et vir-
keligt godt sted at starte”.

Brug for kommunale standarder
Danske Patienter peger på, at det i frem-
tiden bør være muligt systematisk at
holde øje med, om der er forskel på kva-
liteten af den behandling, man modta-
ger i sundhedsvæsnet, afhængig af
indtægt- og uddannelsesniveau: 

”Vi anbefaler, at man sætter fokus på so-
cial ulighed i sundhed i det løbende kva-
litetsarbejde ved systematisk at koble
kvalitetsdata på sundhedsområdet med
data om patienternes socioøkonomiske
baggrund”, siger Johanne Kure. Men
hun understreger også, at det ikke løser
problemet, at man skaffer sig overblik
over det. Derfor ønsker Danske Patien-
ter flere faglige retningslinjer og stan-
darder – særligt på det kommunale
område: 

”Som det er i dag, er der alt for få krav til
kvaliteten af de kommunale sundheds-
tilbud og udbuddet af dem. Der er nær-
mest ingen opfølgning på, hvad der sker
i kommunerne – og det skal vi gøre
noget ved. I Danske Patienter anbefaler
vi derfor, at vi får faste kvalitetskrav i
kommunerne og forpligtigende stan-
darder for patienternes forløb på tværs
af regioner, kommuner og almen prak-
sis. Vi ønsker også mere monitorering,
så vi kan se, om kravene overholdes”. 

”Hjernesagen har længe argumenteret
for, at der bliver fastlagt forpligtende
standarder og indført krav til kommu-
nernes sundhedsarbejde. Jeg krydser
fingre for, at et initiativ som Alliancen
mod Ulighed i Sundhed kan skubbe på
udviklingen – og jeg lover, at vi kommer
til at holde øje med det”, slutter Lise
Beha Erichsen.

Ulighed i sundhedsvæsnet isolerer sig ikke til at
være et problem på landets apopleksiafsnit. Langt fra
endda: Danske mænd med en lang videregående ud-
dannelse forventes at leve 7,6 år længere end mænd
med en grundskoleuddannelse. For kvinder er den
samme forskel 5,5 år. Ifølge Kommunernes Lands-
forening kan der være op til 10 års forskel i den gen-
nemsnitlige levealder, afhængig af om du bor i den
velstillede del af din kommune eller det modsatte. 

“Der er alt for stor ulighed i sundheden. Det er vores helt store opgave at sætte ind overfor”,
siger sundhedsminister Magnus Heunicke.
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Når man bliver pårørende til et menne-
ske med erhvervet hjerneskade, beskri-
ver mange det, som om livet bliver slået
ud af kurs, slår en kolbøtte eller bliver
helt forandret. Uanset hvordan det op-
leves, er det fælles for alle, at man skal
finde en måde at komme videre på i
livet. Og det kan være rigtigt svært. Der-
for har Hjernesagen udviklet et instruk-
tørkursus for pårørende, hvor de lærer
at støtte andre pårørende. 

”Efter kurset er instruktørerne klædt på
til selv at være tovholdere på en ny på-
rørendeuddannelse: Tanken er, at de
nye instruktører går sammen to og to og
arrangerer kursusforløb for andre pårø-
rende. Man kommer altså aldrig til at stå
alene med opgaven – og instruktørerne
vil også få feedback og have kontakt
med projektledelsen, når de skal afholde
kurser”, fortæller rådgiver i Hjernesagen
Maja Klamer Løhr. Hun vil, sammen
med psykolog Nadia Korfitsen, være un-
derviser på instruktørkurserne.

De svære følelser
Tanken bag det nye projekt er altså, at
pårørende hjælper andre i samme si-
tuation: Når instruktørerne er uddan-
nede skal de hjælpe andre pårørende
med at genfinde balancen i livet og hver-
dagen

”På kurset lærer man at håndtere nogle
af de ting, som kan være meget vanske-
lige som pårørende. Man lærer strate-
gier og redskaber til at rumme de
følelser og tanker, som rigtigt mange
bokser med. Det kan være ting som sorg,

skam, irritation, afmagt og vrede. Men vi
vil også komme til at beskæftige os med
det der skaber værdi i ens liv og hvor-
dan man kan skabe plads til sine egne
behov. Og vi vil også beskæftige os med,
hvordan man som pårørende kan være
en god støtte for sin nærmeste – uden
dog at tage helt over for den ramte i
hverdagen”, forklarer Maja Klamer
Løhr. 

Deltagerne på instruktørkurserne vil få
et udførligt materiale at støtte sig til, når
de selv skal afvikle pårørendekurser
fremadrettet. Det første instruktørkur-
sus afvikles i begyndelsen af januar i
Hjørring. Der er planlagt yderligere to
kurser i marts og september. 

Pårørende støtter
pårørende
Er du pårørende og har du lyst til at støtte andre pårørende? Så er Hjernesagens nye kursus måske noget
for dig: Pårørende uddannes til at instruere andre pårørende, så de bedre kan finde balancen i livet.

Af Ulf Joel Jensen

Vil du være instruktør?
Så skal du:
• Selv være pårørende, som har oplevet, hvordan 

du selv har skullet ændre på din hverdag og de følelser, 
det kan føre med sig.

• Være afklaret omkring din egen situation som pårørende.
• Have gode sociale kompetencer og kommunikationsevner for at 

skabe et trygt miljø.
• Kunne planlægge og gennemføre aktiviteter.
• Kunne stille spørgsmål til kursisterne og inddrage deres erfaringer 

til fælles læring. 

Yderligere info findes på Hjernesagens hjemmeside; gå ind under
medlemsfordele og derefter aktiviteter og kurser. 
Du kan også skrive eller ringe til rådgiver Maja Klamer Løhr på 
21 82 30 03 / mkl@hjernesagen.dk
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Vi glemmer alle sammen ting, det kunne
være smart at huske. Og ligegyldigt
hvor meget vi træner et nyt sprog som
voksen, vil der være en accent. Det skyl-
des, at vores hjerne ikke er helt perfekt,
men ved at træne den kan vi holde os i
topform. Vi kan blive bedre til at huske
og lære at tale et sprog, hvis hjernen er
knivskarp.

Man siger, at hjernen er plastisk. Det vil
sige, at den kan tilpasse form, størrelse
og funktion afhængig af behov. Det sva-
rer lidt til en muskel, som bliver større,
når vi bruger den. Når det gælder hjer-
nen, kan vi ikke se det direkte, men vi
kan mærke det på personen. Hvis man
skanner hjernen, kan man se, at områ-
der af hjernebarken, som er blevet træ-
net meget, er vokset i tykkelse. Fx er der
lavet undersøgelser, der viser, at de om-
råder af hjernebarken, som styrer fing-
rene, bliver tykkere, når man spiller
meget violin. Og at synsindtryk hos en
person, som har været uden synsind-
tryk, får synsbarken til vokse. Den
øgede tykkelse af hjernebarkens skyl-
des, at der dannes flere nerveceller, og
specielt at der dannes flere forbindelser
mellem nervecellerne.

Der er mange gode grunde til at holde
hjernebarken i form. Dels fremtræder
man skarpere og mere tiltrækkende her
og nu, dels har man nogle ekstra reser-
ver, hvis man en dag bliver ramt af blod-
propper eller demens, som tærer på
hjernens ressourcer, så man kan kom-
pensere. En ting, som terapeuter har
kendt til længe, er at man ved hele livet

at bruge venstre og højre hånd på skift
er meget bedre stillet den dag, en højre-
håndet får en skade på den del af hjer-
nen, som normalt styrer højre hånd.

Hjernetræning kommer ikke i en be-
stemt form. De fleste udfordringer kan
bruges. Du skal bare huske, at hvis du
kun laver øvelser, som du er mester til at
lave i forvejen, så lærer du ikke noget
nyt. Så du skal udfordre dig selv: Gå i te-
atret, tal med en fremmed, sluk din GPS
eller skriv nogle digte. Det vigtigste er, at
du kommer ud af din komfortzone. At
du gør noget, som du ikke plejer at gøre.
Og husk, hvis bridge var nyt for dig, da
du begyndte at hjernetræne, så er det
ikke sikkert, at det er det, når der er gået
et stykke tid. Så skift træning, så du
kommer rundt i alle hjørner af hjernen.

Personer med demens oplever, at hjer-
nefunktioner, som tidligere fungerede
perfekt, bliver svækket på grund af ned-
brydning af hjernen. 

Vi har endnu ingen metoder til at undgå
denne nedbrydning hverken i form af
medicin, motion eller hjernetræning.
Men meget tyder på, at folk, der i god tid
har brugt deres hjerne meget, står stær-
kere, når demensen sætter ind og kan
klare sig i længere tid.

Troels Wesenberg Kjær, 
professor, overlæge, 
hjerneforsker og medlem 
af Hjernesagens Ekspertpanel.

EKSPERTPANELETS KLUMME:

I hvert nummer af Hjernesagen giver vi ordet til et af medlemmerne af Hjernesagens Ekspertpanel. 
Denne gang har vi bedt professor Troels Wesenberg Kjær om at skrive en klumme om Hjernesagens
andet hjerneråd: 

Hold hjernen skarp
med hjernetræning

Et par gode
træningstips:
• Gå en ny vej hjem fra arbejde.

• Når du møder nye mennesker, 
lær deres navne udenad.

• Lær telefonnumre udenad, 
selvom de er i din telefon.

• Tag en bunke kort og lær 
rækkefølgen af kortene.

• Gå baglæns (evt med støtte).

• Lær en ny sport eller et nyt sprog.

• Husk fødselsdage.

• Syng en ny sang hver dag.

• Læs en nyhed om morgenen og 
øv dig i at huske den til om 
aftenen.
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Region 

Hovedstaden
Kontaktperson fra hovedbestyrelsen
for Hjernesagsforeningernes 
bestyrelser i Bornholm, Gladsaxe,
Gentofte, Ballerup, Lyngby-Taarbæk,
Rudersdal og Furesø, Nordsjælland,
København og Frederiksberg er:
Jens Barfoed, tlf. 22 46 29 16 
E-mail: jens.barfoed@hjernesagen.dk

Kontaktperson fra hovedbestyrelsen
for Hjernesagsforeningernes besty-
relser i Albertslund, Høje Taastrup,
Rødovre, Brøndby, Glostrup, Herlev,
Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk,
Tårnby og Dragør er:
Britta Friis Kostending,
tlf. 53 64 48 46
E-mail: britta@hjernesagen.dk

Region Hovedstadens
Kulturklub

Kontaktperson: Lisbet Kragh 
Tlf. 61 26 10 09
E-mail: 
nordsjaelland@hjernesagen.dk

Aktiviteter vinter/forår
� 25. – 29. maj 2020
Ferietur i liftbus til Sønderjylland.
Vi skal bo på Agerskov Kro og på ud-
flugt til Rømø, på sejltur med frokost

på Haderslev Fjord og besøge Bryg-
huset Trolden i Kolding, hvor de også
laver whisky, gin og rom. Du skal
være selvhjulpen eller have hjælper
med. Hjemmepleje og behov for hjæl-
pemidler kan flyttes til Tønder Kom-
mune.
Medlemmer fra andre lokalforenin-
ger er også velkomne. På ruten Hille-
rød – Fredericia kan der arrangeres
opsamling. Øvrige bedes selv trans-
portere sig til Agerskov Kro. 
Pris inkluderer alle måltider fra fro-
kost på udturen til middagsmad på
hjemturen, samt entréer: Kr. 3.000
for brugere af Ny-Viemosegård, 
øvrige kr. 4.000 i delt dobbeltværelse.
Tillæg for enkeltværelse kr. 800. 
Tilmelding: Senest 1. januar til for-
manden.

Hjernesagen
i Albertslund

Formand: Claus Hauritz
Tlf. 20 22 18 69

Faste aktiviteter
Medlemsmøder kl. 12.30 – 15.30.
Sted: BS 72’s klubhus, Vridsløsevej 1,
2620 Albertslund.
Kontakt formanden for nærmere info.

Aktiviteter vinter/forår
� Generalforsamling. 
Kontakt formanden for nærmere info.

Hjernesagen Bornholms
Regionskommune

Formand: Vivi Sørensen
Tlf. 29 91 53 09
E-mail: bornholm@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Hjernesagscaféen for senhjerneska-
dede og pårørende har åbent den 
første tirsdag i måneden kl. 18 – 22.
Bemærk: Januar lukket. Der er 
fællesspisning og kaffe. 
Sted: Ressourcevejens lokaler på
Kommunikationscentret, Sveasvej 8,
3700 Rønne. Pris: Kr. 30.

Pårørendegruppen mødes den 3.
tirsdag i måneden kl. 19 – 21.
Sted: Ikke fastlagt endnu, da Blom-
stercaféen er lukket.

Yderligere oplysninger samt tilmel-
ding til arrangementer
Kontakt Arne, tlf. 27 63 11 52.

Aktiviteter vinter/forår
� Mandag 17. februar kl. 19
Generalforsamling. Dagsorden ifølge
vedtægter. Foreningen vil efterføl-
gende være vært med kaffe/te samt
brød. Sted: Kommunikationscentret
Sveasvej 8, 3700 Rønne. Tilmelding:
Senest 4. februar.

� Lørdag 14. marts kl. 15.30
Bowling med efterfølgende spisning.
På med bowlinghandsken og lad os få
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Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:
• Valg af dirigent.

• Valg af referent og stemmetællere.

• Bestyrelsens beretning til godkendelse.

• Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

• Fremlæggelse af budget til orientering.

• Behandling af indkomne forslag.

• I ulige år: Valg af formand og mindst et bestyrelsesmedlem 
for en 2-årig periode.

• I lige år: Valg af (næstformand), kasserer (og et eller 
flere bestyrelsesmedlemmer) for en 2-årig periode.

• Valg af en eller flere suppleanter til bestyrelsen for en 1-årig 
periode.

• Valg af revisor.

• Eventuelt.

Vedtægter for 
Hjernesagens 
lokale foreninger
Forslag, der ønskes behandlet 
på generalforsamlingen,
skal være formanden i 
hænde senest en uge før 
generalforsamlingen.
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en dejlig aften. Pris: Kr. 100. Tilmel-
ding: Senest 3. marts.

� Søndag 26. april kl. 10
Brunch. Vi tager til Bryghuset i 
Svaneke og spiser brunch og hygger.
Sted: Svaneke. Pris: Kr. 100. 
Tilmelding: Senest 7. marts.

� Torsdag 7. maj kl. 14 – 17
Verdens Apopleksidag. Hjerne-
sagens Bornholm Regionskommune
markerer Verdens Apopleksidag.
Sted: Snellemark Centret Rønne. 

Hjernesagen i Gladsaxe,
Gentofte, Ballerup,
Lyngby-Taarbæk, 
Rudersdal og Furesø

Formand: Torben Nielsen
Tlf. 29 45 27 12
E-mail: 
gladsaxe-gentofte@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Værestedet Laden ved Gladsaxe
Kirke hver tirsdag kl. 10 – 13. Aktivi-
teter med afspænding/gymnastik,
fællessang med klaverakkompagne-
ment, frokost og socialt samvær. Til-
melding til Aase Rasmussen, tlf. 44 98
30 80, eller formanden.
Sted: Gladsaxe Kirkes sognegård
”Laden”, Provst Bentzons Vej 1, 2860
Søborg (over for Netto). Alle er vel-
komne. Der er enkelte ledige pladser. 
Bemærk: Første gang efter nytår er
7. januar. Der er lukket i uge 7.

Aktiviteter vinter/forår
� Onsdag 4. marts kl. 19.00 – 21.30
Offentligt møde. Ledende neuropsy-
kolog Anne Norup fortæller om ”Er-
hvervet hjerneskade og familien”.
Sted: Telefonfabrikken, Telefonvej 8,
2860 Søborg i mødelokale.

� Lørdag 21. marts kl. 11
Generalforsamling med efterføl-
gende spisning. Sted: Telefonfabrik-
ken, Telefonvej 8, 2860 Søborg.
Tilmelding til spisning til formanden.

Hvis du har en e-mail, vil vi være tak-
nemmelige, om du sender adressen til
vores mailadresse – på forhånd tak.

Hjernesagen 
i Høje Taastrup

Formand: Suusaat Hansen
Tlf. 28 10 11 77
E-mail: 
hoejetaastrup@hjernesagen.dk

Aktiviteter vinter/forår
� Torsdag 20. februar kl. 16
Generalforsamling. Dagsorden ifølge
vedtægterne. Sted: Træningscenter
Espens Vænge, Espens Vænge 44,
2630 Taastrup. 

Hjernesagen i København
og Frederiksberg

Formand: Ann Høyer
Tlf. 25 37 98 83
E-mail: koebenhavn@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Vores medlemsmøder holdes på 
Lyshøjgårdsvej 43, Valby. 
Tilmelding til formanden.

Selvhjælpsgruppe den 2. fredag i
måneden kl. 14.00 – 16.30: 14. fe-
bruar og 13. marts. Hyggeligt samvær
og fælles arrangementer, fx udflugter
og film med oplæste undertekster.
Yderligere oplysninger fås hos 
Kirsten Paulsen, tlf. 51 33 10 63. 
Alle ramte er velkomne. 

Møde for pårørende 
Kom og mød andre pårørende. Yderli-
gere oplysninger samt tilmelding til
Anni Andersen, tlf. 32 59 54 40 eller
24 21 67 73.

Skolen for Apopleksi- 
og Afasiramte
Skolen holder til i vores lokaler på
Lyshøjgårdsvej 43. Der er undervis-
ning i dansk, skrivning og hukommel-
sestræning samt edb. Der tilbydes

også afspænding, yoga, korsang m.m.
Se nærmere på Afasiskolens hjemme-
side. Få en snak med skolens leder,
Hanne Jæger, tlf. 36 46 32 08.

Find os på Facebook: Hjernesagen 
København og Frederiksberg.

Husk at se efter tilbud under Region
Hovedstadens fælles arrangementer.

Aktiviteter vinter/forår
� Mandag 26. januar kl. 13 – 16
Banko med fine gevinster. Vi starter
med at spise. Pris: Kr. 100 samt 25 kr.
for 1 plade i 3 spil. Tilmelding: Senest
16. januar til formanden.

� Søndag 29. marts kl. 13 – 15
Generalforsamling. Dagsorden i hen-
hold til vedtægterne. Der serveres
kaffe og kage. Tilmelding: Gerne til-
melding af hensyn til arrangementet
til formanden.

Hjernesagen i 
Nordsjælland – Allerød,
Egedal, Fredensborg, 
Frederikssund, Gribskov,
Halsnæs, Helsingør, 
Hillerød og Hørsholm 

Formand: Lisbet Kragh
Tlf. 61 26 10 09
E-mail: nordsjaelland@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter 
Tirsdage og torsdage kl. 10 – 15 er
der åbent på aktivitetscentret Ny-
Viemosegård. 
På aktivitetscenteret Ny-Viemose-
gård hygger vi os med sang og musik.
I vort træværksted kan du begge
dage lære at arbejde på trædreje-
bænk under kyndig vejledning af vore
garvede husflidsspecialister. Som
noget nyt kan du slibe sten til smyk-
ker og lignende. Videostuen og net-
caféen står til fri afbenyttelse. 
Sted: Rønnevangs Allé 5, 3400 Hille-
rød. Pris: Kr. 60 for kaffe og middags-
mad. Drikkevarer kan købes billigt.
Tilmelding til formanden.

Følg med på Facebook: Hjernesagen i
Nordsjælland – Viemosegaard.
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Bassintræning
Holdtræning i varmtvandsbassin på
Nordsjællands Hospital hver fredag
kl. 14.15 – 15.00 og 15.00 – 15.45.
Sted: Nordsjællands Hospital, Frede-
rikssundsvej 30, 3600 Frederikssund.
Pris: Kr. 2.000 for 40 lektioner. Vil du
være med, så kontakt formanden.

Aktiviteter vinter/forår
� Lørdag 18. januar kl. 15 – 20
Vinsmagning. Pris: Kr. 200 for bru-
gere, kr. 250 for gæster. Tilmelding:
Senest 14. januar til formanden.

� Søndag 9. februar kl. 14 – 17
Foredrag og fastelavnsboller.
Sylvest fortæller om Danmarks
smukkeste sømil – færgesejladsen på
Slotssøen i Hillerød, om slottet, kon-
gerne og Barokhaven. Pris: Kr. 50. 
Tilmelding: Senest 4. februar til for-
manden.

� Søndag 8. marts kl. 12.00 – 16.30
Generalforsamling i henhold til ved-
tægterne. Herefter spiser vi silde-
madder og forloren skildpadde. Pris:
Kr. 100. Tilmelding: Senest 3. marts
til formanden.

� Søndag 5. april kl. 12.30 – 17.00
Bingo. Pris: Kr. 100. Tilmelding: Se-
nest 2. april til formanden.

� 25. – 29. maj
Ferietur. Se under Region Hovedsta-
den.

Hjernesagen i Rødovre,
Brøndby, Glostrup, 
Herlev, Hvidovre, Ishøj 
og Vallens  bæk

Formand: Rita Jensen
Tlf. 44 84 73 07 – 23 45 73 08
E-mail: 
herlev-hvidovre@hjernesagen.dk

Ønsker du løbende information om
vores aktiviteter, så send en mail til
formanden, der så vil sende dig nyhe-
der pr. mail.

Vi sender information ud om general-
forsamling.

Hjernesagen i Tårnby 
og Dragør

Formand: Inge-Lise Adelhardt
Tlf. 28 83 47 85
E-mail: 
taarnby-dragoer@hjernesagen.dk

Medlemmer af Hjernesagen i
Tårnby/Dragør kan aftale møde
med repræsentanter fra lokalbesty-
relsen den første mandag i måneden
inden cafemødet i Foreningscentret
Postkassen, Amager Landevej 71,
2770 Tårnby. Vi vil gerne øse af vores
viden og hjælpe med at finde svar på,
hvor man kan henvende sig eller
finde viden og indsigt vedrørende
apopleksi m.v. Tilbuddet gælder også
pårørende. Kontakt formanden.

Møder foregår mandage i ulige uger
kl. 14 – 16. Sted: Postkassen, Amager
Landevej 71, 2770 Tårnby. Medlem-
mer betaler for kaffe og brød kr. 15.
Gæster betaler ligeledes for kaffe og
brød samt en deltagerpris for nogle af
møderne. Tilmelding: Senest dagen
før til Lizzie Gylstoff, tlf. 61 70 19 61
eller formanden.

Husk også den hyggelige gåtur på
Hjertestien den 3. søndag i måneden
kl. 11. Sted: Mødested er ved Vand-
tårnet ved Englandsvej. Yderligere 
information fås hos formanden eller
hos Asbjørn Rasmussen, 
tlf. 22 79 58 18.

Aktiviteter vinter/forår
� Mandag 27. januar kl. 14 – 16
Bankospil og hygge.

� Mandag 10. februar kl. 14 – 16
Foredrag. Emne og navn på fore-
dragsholder kommer senere.

� Mandag 24. februar kl. 14 – 16
Generalforsamling. Indkaldelse sen-
des ud 3 uger før. 

� Mandag 9. marts kl. 13 – 15
Frokost og fysiske aktiviteter. OBS
tidspunkt. Pris: Vil fremgå af det de-
taljerede program.

� Mandag 23. marts kl. 14 – 16
Bankospil og hygge. Pris: Vil fremgå
af det detaljerede program.

Region 

Sjælland
Kontaktperson fra hovedbestyrelsen
for regionens bestyrelser er: 
Rose Brusen, tlf. 30 63 63 20
E-mail: rose@hjernesagen.dk

� Lørdag 13. juni kl. 12 – 17
Regionsfest for Hjernesagens lokal-
foreninger i Region Sjælland.
Sted: De Hvide Svaner, Karrebækvej
741, 4736 Karrebæksminde. Ud/hjem
med liftbus fra opsamlingssteder.
Nærmere info udsendes til medlem-
merne eller kontakt formanden i din
lokalforening.

Hjernesagen i Greve

Formand: Tina Nielsen
Tlf. 42 31 40 49
E-mail: greve@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Medlemsmøder afholdes første
tirsdag i måneden kl. 17 – 20 i Greve
Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve,
medmindre andet er nævnt. 

Tilmelding senest søndagen før kl. 20
på vores Facebook-side ”Hjernesagen
Greve” under begivenheder eller til
formanden. Der er kaffe/te, og
øl/vand kan købes for kr. 10. Smørre-
brød til kr. 25 bestilles ved tilmelding.
Pris: Kr. 25-75 alt efter arrangement.

Pårørendegruppe. Vi mødes efter
behov. Sted: Greve Borgerhus, 
Greveager 9, 2670 Greve. Kr. 10 for
kaffe/te, sandwich kr. 35. Tilmelding
og yderligere information: Kontakt
formanden eller se på Facebook.

Hjernegymnastik Smart-Træning.
Perioden 5. september til 30. april.
Hold 53 i samarbejde med Karlslunde
IF. Specielt hold for personer med
sen-hjerneskade. Fysisk træning: 
Balance, koordination og styrke efter
behov. Socialt samvær. Vi deltager
hver gang. Sted: Karlslunde Skole i
gymnastiksalen, Karlslunde Landevej
22B. Pris: Kom og prøv. Medlemskab
derefter kr. 750 for den ramte. Pårø-
rende/hjælper gratis. Tilmelding: På
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www.kifgymnastik.dk eller kontakt
formanden.

Løbende information om vores lo-
kalforening. Send en mail til forman-
den, der så vil sende dig nyheder pr.
mail.

Aktiviteter vinter/forår
� Tirsdag 4. februar kl. 17 – 20
Foredrag ”Turen til Antarktis med
sejlbåd”. Iris Schiøtz fortæller og
viser billeder fra turen. Tilmelding: 5.
februar kl. 20.

� Onsdag 26. februar kl. 17 – 20
Generalforsamling. Vi er værter med
lidt mad efter generalforsamlingen.
Tilmelding: Senest 23. februar kl. 20.

� Tirsdag 3. marts kl. 17.30 – 20.00
Foredrag ved Jytte Abildstrøm.
Sandwich kr. 35. Tilmelding: 1. marts
kl. 20.

Hjernesagen
i Guldborgsund

Formand: Rose Brusen
Tlf. 30 63 63 20 
E-mail: 
guldborgsund@hjernesagen.dk 

Faste aktiviteter
Hvor intet andet er anført, mødes vi i
kantinen, Den Sociale Virksomhed,
Københavnsvej 5, 4800 Nykøbing F.
Pris for kaffe/te/kage: Kr. 25 for med-
lemmer, for andre kr. 35.

Den varme linje
Du er altid velkommen til at kontakte
et af bestyrelsens medlemmer med
spørgsmål, der vedrører Hjernesagen
eller vores arrangementer. 

Læs også om vores arrangementer på
Hjernesagens hjemmeside.

Aktiviteter vinter/forår
� Torsdag 16. januar kl. 16 – 18
Nytårskur med bobler og kage.

� Torsdag 30. januar kl. 16 – 18
Asta og Marianne fortæller om CHR
og om deres arbejde indenfor IKT og
høreområdet. 

� Torsdag 13. februar
Aflyst pga. vinterferie.

� Torsdag 20. februar kl. 19 – 21
Pårørendemøde. Tilmelding: Til
Grethe, tlf. 24 44 03 22.

� Torsdag 27. februar kl. 16 – 18
John Hansen kommer og fortæller
om Jyllands Vestkyst.

� Torsdag 12. marts
Aflyst pga. generalforsamling den
15. marts.

� Søndag 15. marts kl. 13 – 16
Generalforsamling. Der er spisning
kl. 12 for medlemmer. Tilmelding: Se-
nest 9. marts til formanden.

� Torsdag 26. marts kl. 16 – 18
Foredrag ”Oceans of Hope” med
Tine Perlt.

Hjernesagen 
i Holbæk og Odsherred

Formand: Ilse Rosenkilde Johansson
Tlf. 55 54 83 00
E-mail: 
holbaek-odsherred@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Vores arrange  menter torsdage i
lige uger kl. 16 – 18 foregår, medmin-
dre andet er nævnt, på Elisabeth Cen-
tret, Carl Reffsvej 2, 4300 Holbæk.
Der er elevator – følg blot pilen.

Hvor intet er nævnt under de en-
kelte aktiviteter, gælder følgende:
Pris: Kr. 20 for kaffe. Tilmelding se-
nest 8 dage før til formanden. Tilmel-
ding er bindende, hvis der er
spisning.

Aktiviteter vinter/forår
� Torsdag 23. januar kl. 16
Hyggemøde.

� Torsdag 6. februar kl. 16
Sange ved Helle Nerup fra Sangska-
derne.

� Torsdag 20. februar
Tøjsalg og fremvisning fra Annie D’s
Modebutik.

� Torsdag 5. marts kl. 16
Generalforsamling. Der serveres
smørrebrød.

� Torsdag 19. marts kl. 16
Hyggemøde.

Ret til evt. ændringer forbeholdes.
Besøg vores hjemmeside på
www.hjernesagen-holbaek.dk

Hjernesagen
i Kalundborg

Formand: Villy Hald
Tlf. 61 11 05 70
E-mail: kalundborg@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Både ramte og pårørende mødes
onsdage i ulige uger kl. 15.00 – 17.00
på Aktivitetscentret, Esbern Snares-
vej 55, 4400 Kalundborg. Pris med-
mindre andet er anført: Kr. 15.

Aktiviteter vinter/forår
� Onsdag 15. januar
Opstart efter juleferien.
Hyggemøde. Pris: Kr. 15.

� Onsdag 29. januar kl. 15
Visens Venner.

� Onsdag 12. februar kl. 15
Hyggemøde.

� Onsdag 26. februar kl. 15
Byrådsmedlem Gunvor Jensen for-
tæller ”om sit politiske liv, ældre og
sundhed og handicap”. 

� Onsdag 11. marts kl. 15
Generalforsamling. Spisning efter
generalforsamlingen. Tilmelding: 26.
februar.

� Onsdag 25. marts kl. 15
Jens Kristoffersen: ”Hvad Præste-
gården gemte bag glasset”. Da krig og
kærlighed begyndte i Ubby præste-
gård. 
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Hjernesagen i Køge,
Stevns og Solrød 

Formand: Conni Andersen 
Tlf. 50 93 34 80
E-mail: koege-stevns@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Vi mødes tirsdage i lige uger. Kom
og vær med. Det gælder både ramte
og pårørende. Sted, hvis ikke andet er
anført: Strøbyhjemmet, Rolighedsvej
37, 4671 Strøby. Pris for kaffe og
kage: Kr. 15. Bus nr. 251 fra Køge mod
St. Heddinge, stoppested Æblevej,
lige efter Dagli’Brugsen.

Aktiviteter vinter/forår
� Tirsdag 21. januar kl. 13 – 16
Generalforsamling med spisning.

� Tirsdag 4. februar kl. 13 – 16
Lone fortæller om tilbage til livet
efter en ulykke.

� Tirsdag 18. februar kl. 13 – 16
Banko.

� Tirsdag 3. marts kl. 10
Besøg på arbejdermuseet. Afgang
Ølby station kl. 10 og hjemrejse kl. 16.
Pris: Kr. 400 for mad, indgang og bus.

� Tirsdag 17. marts kl. 13 – 16
Sang og musik.

� Tirsdag 31. marts kl. 13 – 16
Demonstration af div. cremer o.l.

� Tirsdag 14. april kl. 13 – 16
Spisning. Pris: Kr. 75.

Tilmelding til vores arrangementer
samt betaling
Kontaktpersoner: Conni Andersen,
tlf. 50 93 34 80, og Annie Pedersen,
tlf. 21 22 19 56.
Betaling skal ske til konto i Danske
Bank 9570 12258623.

Hjernesagen i Næstved,
Faxe, Vordingborg 
og Lolland 

Formand: Jytte Schulin-Zeuthen
Tlf. 54 78 83 17 – 30 66 46 87
E-mail: 
Naestved-lolland@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Apopleksi- og afasigruppen mødes
1. og 3. onsdag i hver måned kl.
13.30 – 16.00 på Videncentret, 
Birkebjerg Allé 3, 4700 Næstved. 
Spil, video, foredrag, udflugter og
sang. Kontaktperson: Grethe Peder-
sen, tlf. 51 49 07 48.

Den varme linje
Ring til os. Vi er selv apopleksiramte
eller pårørende: Jutta Nielsen, Præ-
stø, tlf. 55 99 38 01, eller formanden.

Alle medlemmer kan deltage i 
aktiviteterne i Guldborgsund. 
Ring til formanden.

Aktiviteter vinter/forår
� Søndag 15. marts kl. 12
Generalforsamling.
Adresse: Kuskevej 3 i Vordingborg.

Hjernesagen i Ringsted

Formand: Gurli Jakobsen
Tlf. 29 90 85 98
E-mail: ringsted@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Mødested, hvis intet andet er
nævnt: Vesterled, Fredensvej 9, 2.
sal, Benløse, 4100 Ringsted.

Aktiviteter vinter/forår
� Torsdag 23. januar kl. 15 – 17
Klubdag.

� Torsdag 6. februar kl. 15 – 17
Fællessang med Tommy, der spiller
harmonika.

� Torsdag 5. marts kl. 15 – 17
Klubdag.

� Torsdag 19. marts kl. 17 – 20
Generalforsamling med spisning.
Tilmelding: Senest 17. marts til for-
manden eller Britt, tlf. 29 80 95 50.

Hjernesagen 
i Roskilde og Lejre

Formand: Jørgen Boesgård
Tlf. 21 75 92 27
E-mail: roskilde-
lejre@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Medlemsmøder afholdes på Pleje-
center Kristiansminde, Margrethe-
kær 2 – 12, 4000 Roskilde, medmin-
dre andet er nævnt. 

Tilmelding til de faste møder skal 
ske enten på e-mail til 
roskilde-lejre@hjernesagen.dk eller
til Hanna Jensen, tlf. 24 78 55 18/
46 40 91 80, senest kl. 20 søndagen
før. Der bestilles kaffe og 2 stk. smør-
rebrød til kr. 30, som betales kontant.

Netværkscafé for pårørende til
hjerneskadede
Vi mødes på Rehabiliteringscenter
Trekroner, Trekroner Centervej 41,
4000 Roskilde. Yderligere oplysnin-
ger om vandreture i sommerhalvåret
m.m. findes på den lokale hjemme-
side eller fås hos formanden, hvor
man også kan tilmelde sig – det er dog
ingen betingelse.

Aktiviteter vinter/forår
� Tirsdag 14. januar kl. 10
Møde for erhvervsaktive. Se mere
info på lokal hjemmeside eller kon-
takt formanden. Tilmelding: Til for-
manden.

� Lørdag 18. januar kl. 10
Nytårsgalla. Vi fejrer nytåret med et
glas bobler og spiser kogt torsk kryd-
ret med sang og socialt samvær. Nær-
mere info pr. mail, lokal hjemmeside
eller kontakt formanden.

� Onsdag 29. januar kl. 16 – 19
Medlemsmøde.

� Onsdag 12. februar kl. 16 – 19
Medlemsmøde.

� Torsdag 27. februar kl. 17 – 20
Generalforsamling. Dagsorden ifølge
vedtægterne. Sted: Plejecenter Kristi-
ansminde, Margrethekjær 2 – 12,
4000 Roskilde. Tilmelding som ved
afholdelse af 14-dages møder.
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� Uge 11
Hjerneugen. Se arrangementer på
lokal hjemmeside eller dagspressen.

� Onsdag 25. marts kl. 16.45
Bowling med spisning. Yderligere
info på mail eller se lokal hjemme-
side. Sted: Roskilde Bowling Center,
Ro’s Have, 4000 Roskilde.

� Onsdag 1. april kl. 16 – 19
Påskefrokost. Info følger på mail og
lokal hjemmeside.

Den årlige ferietur er ikke helt plan-
lagt. Se lokal hjemmeside eller kon-
takt formanden.

Ny sæson i afasicafeen er ved at blive
planlagt. Se lokal hjemmeside eller
kontakt formanden.

Hold dig yderligere orienteret om
din lokalforening og om både plan-
lagte og kommende aktiviteter.
Send en mail til roskilde-lejre@hjer-
nesagen.dk

Hjernesagen 
i Slagelse og Sorø

Formand: Leif Kristiansen
Tlf. 40 45 53 84
E-mail: slagelse@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Medlemsmøder for ramte og pårø-
rende onsdage i lige uger kl. 18,
medmindre andet er anført. Der be-
stilles 2 stk. smørrebrød pr. deltager,
og der er kaffe og kage. Øl og vand
kan købes. Pris: Kr. 40. Sted: Nørre-
vangsskolen, kantinen, indgang til
CSU, Rosenkildevej 88 B i Slagelse.

Husk bindende tilmelding skal ske
til formanden senest søndagen før
mødet, medmindre andet er anført
under aktiviteten.

Løbende information om vores lo-
kalforening. Send en mail til forman-
den, der så vil sende dig nyheder pr.
mail.

Aktiviteter vinter/forår
� Onsdag 8. januar kl. 18
Nytårskur. Vi hygger os med spis-

ning og derefter ”boblevand”, kranse-
kage og kaffe.

� Onsdag 22. januar kl. 18
Spisning og boccia.

� Onsdag 5. februar kl. 18
Spisning og bankospil.

� Onsdag 19. februar kl. 18
Spisning og sang med musik.

� Onsdag 4. marts kl. 14
Generalforsamling: Dagsorden iflg.
vedtægter. Foreningen giver smørre-
brød til medlemmer efter generalfor-
samlingen. Husk tilmelding til Leif til
smørrebrød. Forslag, der ønskes be-
handlet på generalforsamlingen, skal
være formanden i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen.

� Onsdag 18. marts kl. 14
Spisning og pakkespil.

Region 

Syddanmark
Kontaktperson fra hovedbestyrelsen
for regionens bestyrelser er:
Flemming Frederiksen, tlf. 64 74 26
90 / 21 60 08 28
E-mail: flemming@hjernesagen.dk

Hjernesagen i Aabenraa
og Sønderborg

Formand: Søs Albæk
Tlf. 51 20 26 25
E-mail: 
aabenraa-soenderborg@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Medmindre andet er anført, mødes vi
i Kirsebærhavens Aktivitetscenter,
Kallemosen 60, 6200 Aabenraa. Pris:
Kr. 20 for kaffe og brød.

Netværkscafé for pårørende 
mødes den 2. tirsdag i hver måned
kl. 19 – 21. Alle pårørende er vel-
komne. Yderligere oplysninger fås
hos formanden eller Annegrethe 
Borring, tlf. 24 91 33 60. 

Aktiviteter vinter/forår
� Generalforsamling. Kontakt for-
manden for at høre nærmere.

Hjernesagen i Assens,
Faaborg-Midtfyn, 
Langeland, Middelfart,
Svendborg og Ærø

Formand: Flemming Frederiksen
Tlf. 64 74 26 90 – 21 60 08 28
E-mail: sydfyn@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Mandegruppen
Madlavning for finere mænd i
skolekøkkenet på Haarby Skole på
følgende datoer: torsdag 13. februar
og torsdag 13. marts kl. 16.30 – 19.30.
Mandegruppen arrangerer også
fisketure og besøg på biludstillinger
m.v. Vi har også kreative værksteder
i Aktivcentret i Glamsbjerg. Er du in-
teresseret, så ring eller skriv til for-
manden.

Hver mandag kl. 14.30 – 15.30. Mo-
tionscafé med efterfølgende socialt
samvær med kaffe og en bolle. Sted:
Aktivcentret i Glamsbjerg. Pris: Kr.
10 for motion og kr. 10 for kaffe og
brød. Ingen tilmelding, mød bare op.

Et mødested for mennesker med er-
hvervet hjerneskade og deres pårø-
rende. Der er kaffeklub,
fællesspisning, foredrag, samtale-
grupper, film m.m. Sted: ”Skibet”, Sta-
tende 46, Æreskøbing. Pris: Alt efter
aktivitetens type. Tilmelding: Kon-
takt Catharina Freuendahl, tlf. 23 84
46 37 og hør om tidspunkter.

Netværks- og samtalegruppe for på-
rørende den sidste torsdag i måne-
den kl. 19 – 21. Vi mødes og snakker
over en kop kaffe og kage. Sted: Ak-
tivcentret i Glamsbjerg. Gratis. Ingen
tilmelding. For nærmere information
kontakt Helle Juel, tlf. 51 33 62 09.

Aktiviteter vinter/forår
� Torsdag 16. januar kl. 17
Fællesspisning med foredrag. Efter
spisning har vi foredrag ved Flem-
ming Rishøj om ”De uartige piger på
Sprogø”. Sted: Aktivcentret i Glams-
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bjerg. Pris: Kr. 75 pr. person til mad
og drikkevarer. Tilmelding: Senest 9.
januar til formanden.

� Torsdag 6. februar kl. 17.00 – 19.30
Bøf og bowling. Vi bowler i en time,
hvorefter vi hygger med mad og god
snak. Sted: Assens Bowlingcentret,
Korsvangcentret, Korsvang i Assens.
Pris: Mad og drikke samt bowlingsko
for egen regning. Tilmelding: Senest
2. februar til formanden.

� Lørdag 21. marts kl. 14 – 18
Generalforsamling. Dagsorden ifølge
lovene. Se dagsorden i den udsendte
gule folder. Forslag skal være for-
manden i hænde senest 3 uger før,
gerne på mail. Foreningen er vært
med smørrebrød, 1 øl eller vand samt
kaffe. Sted: Aktivcentret i Glams-
bjerg. Tilmelding: Til spisning senest
14. marts til formanden.

� Lørdag 28. marts kl. 17.00 – 19.30
Mandegruppen fisketur. Fisketur til
fiskesø eller den fynske kyst. Hvis du
kunne tænke dig at være med, så er
det muligt at låne lidt grej bare giv et
praj. Gratis. Husk madpakke, kaffe
eller anden drikkevare og fiskestang.
Tilmelding: Senest 24. marts til for-
manden.

� Torsdag 2. april kl. 17.00 – 19.30
Bøf og bowling. Vi bowler i en time,
hvorefter vi hygger med mad og snak.
Sted: Assens Bowlingcentret, Kors-
vangcentret, Korsvang i Assens. Pris:
Mad og drikke samt bowlingsko for
egen regning. Tilmelding: Senest 29.
marts til formanden.

I den “gule” folder, på hjemmesiden og
på Facebook kan du læse mere. Ret til
ændringer forbeholdes.

Hjernesagen i Billund,
Varde og Vejen

Formand: Hanne Nielsen
Tlf. 75 32 23 54 – 23 30 61 54
E-mail: 
billund-varde@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter i Grindsted
Samtalegruppe. Vi mødes 2. mandag
i måneden kl. 15. Sted: Mødestedet,

Nygade 29A, Grindsted. Har du ikke
være med før og vil deltage, så ring til
formanden.

Faste aktiviteter i Varde
Samtalegruppe. Vi mødes mandage
og onsdage kl. 9.30 – 11.00. Sted:
Medborgerhuset, Storegade 56,
Varde. Vil du være med, så ring til
Bente, tlf. 21 26 09 10, eller til Hanne,
tlf. 75 21 08 55 – 25 31 09 55.

Faste aktiviteter i Vejen 
Samtalegruppe. Vi mødes kl. 19 føl-
gende mandage: 3. februar, 2. marts,
6. april. Sted: Huset, Østergade 2,
Vejen. Yderligere oplysninger og til-
melding til Tove, tlf. 21 46 48 54.

Aktiviteter vinter/forår
� Tirsdag 3. marts kl. 15
Generalforsamling. Vi starter med
kaffe, og så vil advokat Signe Brodt-
korb fortælle om fremtidssikring og
fuldmagt ved sygdom. Sted: Vester-
markskirken, Nymarksvej 3, 7200
Grindsted. Tilmelding: Senest fredag
28. februar til formanden eller Tove
Baagø, tlf. 21 46 48 54.

� Tirsdag 31. marts kl. 18
Vi starter med spisning. Kl. 19 Fami-
lien på farten. Helges gåtur fra Nord-
kap hjem til Give i 2018. Sted: Huset
Hovborg, Lindevej 7A, 6682 Hovborg.
Pris: Kr. 150. Tilmelding: Senest 27.
marts til Tove Baagø, tlf. 21 46 48 54
eller Inger Skov, tlf. 75 32 27 01.

Hjernesagens bisidder 
i Billund, Varde og Vejen
Jette Bruun
Tlf. 75 36 54 14 – 24 60 00 05

Hjernesagen 
i Esbjerg og Fanø

Formand: Mette Vibeke Kristiansen
Tlf. 41 67 57 43
E-mail: esbjerg@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter i Esbjerg
Samtalegrupper mandage i lige uger
kl. 10 – 12 og tirsdage i ulige uger 
kl. 10 – 12 samt en pårørendegruppe
sidste torsdag i måneden kl. 16 – 18.
Sted: Vindrosen, Exnersgade 4 i Es-
bjerg. 

Gratis træning på ETAC
Tirsdage kl. 14 – 16
Fredage kl. 12 – 14

Aktiviteter vinter/forår
� Generalforsamling. Kontakt for-
manden for at høre nærmere.

Hjernesagen i Fredericia

Formand: Ulla Pold
Tlf. 60 16 96 43
E-mail: fredericia@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Fællesspisning den sidste torsdag i
måneden kl. 17.30, hvor vi hjælper
hinanden med at gøre klar, så vi kan
spise kl. 18.00. Pris: Kr. 50 pr. person.
Sted: Fælleshuset på Thygesminde-
vej 81, 7000 Fredericia. 
Tilmelding senest tirsdagen før til
formanden eller Jonna Jørgensen, 
tlf. 25 30 53 97.

� Torsdag 26. marts kl. 17.30
Generalforsamling og fællesspis-
ning. Dagsorden ifølge vedtægter.

Hjernesagen 
i Haderslev og Tønder

Formand: Lis Ernlund Mastrup
Tlf. 22 50 42 98
E-mail: 
haderslev-toender@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Vi mødes den første og anden
onsdag i måneden kl. 19.00 – 21.30
(medmindre andet er anført).
Samvær og kreative aktiviteter. 
Sted: VSU, Bygnaf 14 i gården, 
6100 Haderslev. Gratis kaffe og kage.
Gerne tilmelding til formanden.
Bemærk: Vinterferie 12. februar.

Vigtigt: Beløb for deltagelse i de
forskellige aktiviteter bedes overført
til konto i Nordea reg.nr. 2450 
kontonr. 8975 838 367.

Hammelev Sport-genoptræning-
glad motion
Hver torsdag kl. 17 – 20 fra sep-maj i
Hammelev Hallen, Hammelev Bygade
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28A, 6500 Vojens. Motionscenter,
gymnastik, kegler og boccia.
Efterfølgende spisning. Pris: Kr. 150
pr. år. Tilmelding til formanden.
Bemærk: Sidste dag er torsdag 30.
april. Vi ses igen til september.

Pårørendegruppe. Sted: VSU, Bygnaf
14, 6100 Haderslev. Ring og hør mere
hos Kirsten, der træffes efter kl. 16 på
tlf. 40 73 11 08.

Aktiviteter vinter/forår
� Onsdag 5. februar kl. 19
Fastelavnsboller.

� Onsdag 4. marts kl. 18
Hygge.

� Onsdag 11. marts kl. 19
Generalforsamling.

� Lørdag 28. marts kl. 14
Skovtur. Sted: Vi mødes på Sundhu-
set i Haderslev og kører sammen til
en skov. Tilmelding: Til Gitte, tlf. 22
82 44 18.

� Maj eller juni
4-dages busrejse til Skagen eller
Læsø. Pris: Ca. kr. 4000. Tilmelding:
Til formanden.

Løbende information om vores lokal-
forening. Send en mail til formanden,
der så vil sende dig nyheder pr. mail.

Hjernesagen 
i Kerteminde, Nyborg,
Odense og Nordfyn

Formand: Jimmy Jørgensen
Tlf. 40 40 79 40
E-mail: nordfyn@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
De kreative – for ramte
Hver torsdag kl. 9.30 – 12.30. Vi ar-
bejder med vores hobby på egen
hånd. Medbring selv det, du vil ar-
bejde med. Sted: Bolbro Brugerhus,
indgang L, lokale 2, Stadionvej 50,
5200 Odense V. Gratis. Vi giver kaf-
fen, og du kan købe brød eller mad i
caféen. Ingen tilmelding. For yderli-
gere information kontakt Dorthe Lau-
ridsen, tlf. 61 70 47 64.

Bemærk: Vi holder fri på skolernes
fridage og i deres ferier. Første gang
efter ferien er 9. januar.

Medlemsaften
Onsdage i lige uger kl. 19 – 21. Net-
værk og samtale for både ramte og
pårørende. Sted: Bolbro Brugerhus,
indgang E (Ældrecenter), Stadionvej
50, 5200 Odense V. Gratis. Vi byder på
kaffe. Ingen tilmelding. Første gang
efter nytår er 8. januar.

Tema- og debataften
Se nærmere i aktivitetsoversigten og
invitationen, som sendes med posten.
Vi holder tema- og debataftener med
oplægsholdere fra Syddansk Univer-
sitet, SDU. Der er tid til at snakke med
både oplægsholder og hinanden.
Sted: Bolbro Brugerhus, indgang L, 
lokale 26-28, Stadionvej 50, 5200
Odense V. Gratis. Vi giver kaffen. 
Tilmelding: Til oplægsholder. 
Se nærmere i invitation, som sendes
med posten.

Aktiviteter vinter/forår
� Onsdag 19. februar kl. 18.30
Fællesspisning. Nærmere program
udsendes med post. Sted: Bolbro Bru-
gerhus, indgang E (Ældrecenter), Sta-
dionvej 50, 5200 Odense V. 

� Onsdag 4. marts kl. 19
Pårørendeaften. Bemærk: Kun for
pårørende. Vi mødes i fortrolighed og
deler både erfaringer fra livet som på-
rørende og drøfter emner, som kan
være udfordrende. Vi ser gerne, at
der deltager pårørende med erfaring
og overskud til at dele.
Arrangementet er både for medlem-
mer af Hjernesagen og for pårørende
til brugere af Tarup Gamle Præste-
gård. Sted: Tarup Gamle Præstegård,
Præstegårdsvænget 51, 5210 Odense
NV. Gratis. Der er kaffe og kage. 
Tilmelding: Senest 26. februar til Ida
Bjørnstrøm, tlf. 53 54 41 82.

� Lørdag 7. marts kl. 19
Generalforsamling. Sandwich 
kl. 18.30. Dagsorden ifølge vedtægter.
Forslag, der ønskes behandlet på ge-
neralforsamlingen, skal være for-
manden i hænde senest en uge før. 
Vi giver kaffe og sandwich (til 
tilmeldte). Tilmelding: Af hensyn til
indkøb af sandwich er tilmelding nød-

vendig til formanden. Alle er velkom-
ne uden tilmelding.

Hjernesagen i Kolding

Formand: Ove Munch Christoffersen
Tlf. 75 54 24 21

Faste aktiviteter
Pårørendegruppe
Vi mødes første mandag i lige måneder.
Kontakt Grethe Riis, tlf. 40 76 45 56, og
hør hvor mødet holdes.

Aktiviteter vinter/forår
� Torsdag 26. marts kl. 17
Generalforsamling. Dagsorden ifølge
vedtægterne. Sted: Kolding Bibliotek,
Slotssøvejen 4, 6000 Kolding, hvor vi
mødes i forhallen.

Hjernesagens bisidder 
i Kolding/Vejle
Ove Munch Christoffersen
Tlf. 75 54 24 21

Hjernesagen i Vejle 

Formand: Inge Christensen
Tlf. 75 82 11 99

Faste aktiviteter
Vi mødes den 2. torsdag i hver
måned kl. 10 – 12 i Foreningernes
Hus, Vissensgade 31 i Vejle. Hyggeligt
samvær/snak/spil og nyt fra forenin-
gen. Der er kaffe på kanden.  

Aktiviteter vinter/forår
� Torsdag 12. marts kl. 10
Generalforsamling. Sted: Forenin-
gernes Hus, Vissensgade 31 i Vejle.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Region 

Midtjylland
Kontaktperson fra hovedbestyrelsen
for Hjernesagsforeningernes besty-
relser i Horsens, Hedensted og Silke-
borg, Odder, Århus, Favrskov, Samsø
og Skanderborg, Herning og Ikast-
Brande, Holstebro, Struer og Lemvig
samt Ringkøbing-Skjern er:
Jonna Jørgensen, tlf. 25 30 53 97
E-mail: jonna@hjernesagen.dk

LANDET RUNDT Hjernesagen nr. 1 2020 • 35



Kontaktperson fra hovedbestyrelsen
for Hjernesagsforeningernes 
bestyrelser i Norddjurs, Syddjurs 
og Randers er: 
Jens Martin Sletting Hansen, 
tlf. 21 70 56 66
E-mail: jensmartin@hjernesagen.dk

Hjernesagen i Herning og
Ikast-Brande

Formand: Jens Bilberg
Tlf. 42 18 51 48
E-mail: herning@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Medlemsmøder. Vi serverer
kaffe/te. Medbring selv brød. 
Hvor intet andet er anført, er møde-
stedet Herning Frivillig Center, 
Fredensgade 14, 7400 Herning. 

Aktiviteter vinter/forår
� Torsdag 16. januar kl. 13.30
Vi synger sammen.

� Torsdag 30. januar kl. 13.30
Netværksmøde hvor vi spiller for-
skellige spil.

� Torsdag 13. februar kl. 13.30
Vi får gennemgået programmet
”Min egen livshistorie”.

� Torsdag 27. februar kl. 12
Generalforsamling i henhold til ved-
tægterne. Vi spiser fra kl. 12 – 13. Til-
melding: Senest 20. februar til
formanden.

� Tirsdag 10. marts kl. 19
Foredrag om emnet ”Hjernetræt-
hed” ved Kenneth Kinastowski. Sted:
Frivillig centret Ikast ”Multisalen”,
Kongevejen 62. Der kan max være 75
deltagere. Pris: Kr. 30 for foredrag og
kaffe. Tilmelding: Til Steffen, tlf. 22 14
54 84.

� Torsdag 12. marts kl. 13.30
Netværksmøde. 

� Torsdag 26. marts kl. 14
Bowling. Sted: Fyrevej 6, Herning.
Pris: Kr. 50 for spil og kaffe + kr. 10 til
sko. Tilmelding: Senest 20. marts til
Claus, tlf. 40 45 94 79.

Hjernesagen i Holstebro,
Struer og Lemvig

Formand: Niels Slet
Tlf. 41 97 36 28
E-mail: holstebro@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Hjernesagens selvhjælpsgruppe i
Holstebro
Vi mødes den første onsdag i måne-
den kl. 15 – 17. For ramte og pårøren -
de. Pris: Kr. 10 for kaffe/te og kage.
Sted: Mødestedet, Kultur- og Frivillig-
huset, Nygade 22 i Holstebro. 
Kontaktperson: Mette Jensen, 
tlf. 51 35 37 36.

Selvhjælpsgruppen i Lemvig
Vi mødes den første tirsdag i måne-
den kl. 15 – 17. Sted: Solsikkegården,
Storegade 9 B i Lemvig. Kontaktper-
son: Formanden.

Aktiviteter vinter/forår
� Lørdag 22. februar kl. 12
Brunch og bowling. Sted: Bowl’n’fun,
Dominovej 26, 7500 Holstebro. Pris:
Kr. 100. Tilmelding: Til formanden.

� Lørdag 14. marts kl. 14
Generalforsamling med kaffe og
kage. Sted: Kultur og Frivillighuset,
Nygade 22, 7500 Holstebro.

Hjernesagen i Horsens,
Hedensted og Silkeborg

Formand: John Henneberg
Tlf. 50 66 10 21
E-mail: horsens-hedensted@hjerne-
sagen.dk

Faste aktiviteter
Café i Hedensted. 
Tirsdage kl. 15 – 17.
Der kan købes kaffe, te og brød med
ost. Sted: Frivillighuset, Østerbro-
gade 21 B, 8722 Hedensted. 

Hyggeaftener. 
Vi mødes den første onsdag i hver
måned kl. 19 – 21. Sted: ASV, Nørre-
brogade 38 a, 8700 Horsens. Pris: Kr.
25 for kaffe og kage. Tilmelding se-
nest 2 dage før til formanden. 

Har du nogle idéer/ønsker til aktivi-
teter, så er du velkommen til at kon-
takte formanden. Kommende idéer/
arrangementer vil blive delt på Face-
book.

Aktiviteter vinter/forår
� Onsdag 5. februar kl. 18.30
Generalforsamling. Sted: ASV, Nørre-
brogade 38a, 8700 Horsens. Tilmel-
ding: Senest 29. januar til formanden.

Det er dyrt at sende breve ud. Send
jeres e-mailadresse til 
horsens-hedensted@hjernesagen.dk
– så kan vi kontakte jer pr. mail. Vi be-
handler e-mailadresserne fortroligt,
og de bliver ikke videregivet.

Hjernesagen i Norddjurs,
Syddjurs og Randers

Formand: Lene Jensen
Tlf. 40 26 51 33
E-mail: norddjurs@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Sted: Hvor intet andet er anført,
mødes vi på Træningscenter Vest,
Elme Alle 6, 8963 Auning.

Det er dyrt at sende breve ud. Vi vil
gerne have jeres e-mailadresse. Send
den til formanden.

Aktiviteter vinter/forår
� Generalforsamling. Kontakt for-
manden for at høre nærmere.

Hjernesagen i Odder

Formand: Aage Poulsen
Tlf. 23 96 27 21
E-mail: odder@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Vi mødes 3. onsdag i hver måned 
kl. 13.30 – 15.30 i Klubrummet, 
Aktivitetshuset, Ålykkecentret i
Odder, hvis ikke andet er nævnt. 
På møderne serveres der kaffe/te
med kage for kr. 25. Tilmelding 
senest 3 dage før til formanden.
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Aktiviteter vinter/forår
� Onsdag 15. januar kl. 13.30 – 15.30
Hanna Nissen vil fortælle en god hi-
storie.

� Onsdag 19. februar kl. 13.30 – 15.30
Generalforsamling. Dagsorden i hen-
hold til vedtægterne. Sted: Klubrum-
met, Aktivitetshuset, Ålykkecentret i
Odder. Foreningen inviterer på
kaffe/te med kage.

� Onsdag 18. marts kl. 13.30 – 15.30
Foredrag under planlægning.

Hjernesagen 
i Ringkøbing-Skjern

Formand: Asger Sig Lauridsen
Tlf. 22 23 02 54
E-mail: 
ringkoebing-skjern@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Samlingssted for senhjerneskadede
og deres pårørende. Vi mødes til kaffe
med brød og det planlagte program,
som er beskrevet nedenfor. Ændrin-
ger kan forekomme – se hjemmesi-
den. Medmindre andet er anført, er
prisen kr. 30. Sted: Ringkøbing-
Skjern Medborgerhus, Herningvej 7a,
6950 Ringkøbing.

Aktiviteter vinter/forår
� Tirsdag 21. januar kl. 14 – 16
Møde.

� Tirsdag 4. februar kl. 14 – 16
Møde.

� Tirsdag 18. februar kl. 14 – 16
Møde.

� Tirsdag 3. marts kl. 13 – 16
Møde og generalforsamling. Gene-
ralforsamling afvikles i forhold til
vedtægterne. Tilmelding: Af hensyn
til efterfølgende traktement, er der
tilmelding senest den. 3. marts til for-
manden.

� Tirsdag 17. marts kl. 14 – 16
Møde. Pladespil, 10 kr. pr. spille-
plade.

� Tirsdag 31. marts kl. 14 – 16
Møde.

Hjernesagen i Aarhus,
Favrskov, Samsø og
Skanderborg

Formand: Lars Spliid Nielsen
Tlf. 26 99 64 11
E-mail: aarhus@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Cafémøde i Århus kl. 14 – 17 den 
sidste tirsdag i måneden. Sted: Folke-
stedet, Carl Blochs Gade 28, 
8000 Aarhus C. 

Cafémøde i Favrskov kl. 16 – 18 den
første onsdag i måneden.
Se programmet i lokalaviserne. 
Sted: In Side, Dalvej 1, 8450 Hammel. 

Cafémøde i Skanderborg kl. 16 – 18
den anden onsdag i måneden. Sted:
Medborgerhuset, Vestergade 14 A,
8660 Skanderborg. 

Vi har i de 3 lokalgrupper aftalt, at 
vi på de næste møder vil planlægge,
hvilke aktiviteter vi skal lave. 
Så mød op og kom med gode idéer.

Aktiviteter vinter/forår
� Tirsdag 25. februar kl. 16
Generalforsamling. Dagsorden ifølge
vedtægter. Sted: Folkestedet,
Carl Blochs Gade 28, 8000 Aarhus C.

Send os jeres e-mailadresser, så vi
kan sende jer beskeder på denne
måde og spare porto.

Region 

Nordjylland
Kontaktperson fra hovedbestyrelsen
for regionens bestyrelser er:
Jens Martin Sletting Hansen, 
tlf. 21 70 56 66
E-mail: jensmartin@hjernesagen.dk

Hjernesagen
i Brønderslev

Formand: Jens Erik Larsen
Tlf. 20 21 82 13
E-mail: broender-
slev@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Hjerneskadecafé, kreative aktivite-
ter, træværksted, pårørendegruppe
og samvær med ligestillede på føl-
gende mandage 16 – 18: 20. januar og
16. marts. Sted: Grønningen, Bred-
gade 55, 1. sal, 9700 Brønderslev.
Medmindre andet er anført. 

Træningsgrupper
Du har gået til træning før og har et
træningsprogram. Du mestrer trap-
pegang og klarer selv toiletbesøg.

Brønderslev – hver tirsdag og tors-
dag kl. 18 – 19. Sted: Sundhedshuset,
Tolstrupvej 91. Kontakt Ivan Iversen,
tlf. 23 26 62 70.

Dronninglund – hver onsdag kl. 18 –
19. Sted: Sophielund, Multebærvej 5.
Kontakt Ann Rommy, tlf. 23 70 82 08
eller Annette Larsen, tlf. 30 62 69 93.

Aktiviteter vinter/forår
� Mandag 17. februar kl. 17 – 21
Generalforsamling og bowling. Vi
starter med bowling. Derefter spiser
vi og runder af med generalforsam-
ling. Dagsorden er ifølge vedtæg-
terne. Sted: Brønderslevhallen.
Tilmelding: Senest 12. februar til for-
manden. Af hensyn til mad er tilmel-
ding nødvendig.

Hjernesagen 
i Frederikshavn og Læsø

Formand: Poul Sørensen
Tlf. 21 77 35 15
E-mail: 
frederikshavn@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Værestedet Hjerneaktiv hver man-
dag kl. 10.00 – 12.30.
Et gratis tilbud til både ramte og på-
rørende. Sang, værksted, bobspil
m.m. Der arrangeres fx også foredrag
og udflugter. Pris: Kaffe/te og brød kr.
20. Sted: Anholtvej 4, 1. sal (der er ele-
vator), 9900 Frederikshavn. Yderli-
gere oplysninger fås hos formanden.

Hjerneskadekoordinator i Væreste-
det Hjerneaktiv
Mandage i lige uger kl. 10 – 12. En af
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Frederikshavn Kommunes hjerne-
skadekoordinatorer besøger Være-
stedet, besvarer spørgsmål og
informerer om relevant nyt. 

Aktiviteter vinter/forår
� Mandag 6. januar kl. 10
Opstart efter nytår.

� Fredag 31. januar kl. 18 – 22
Nytårsfest. Sted: Maskinhallen i Fre-
derikshavn. Musik af Hansens
Trio+1. Tilmelding: Bindende, til Me-
rete Sørensen, tlf. 29 89 15 61.

� Torsdag 17. februar kl. 19
Generalforsamling. Sted: Anholtvej
4, 1. sal, Frederikshavn. Tilmelding:
Til Merete Sørensen, tlf. 29 89 15 61.

Hjernesagen i Hjørring

Formand: Richard Petersen
Tlf. 23 82 40 89
E-mail: hjoerring@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Værksteder
Mandage kl. 14 – 17: Glaskursus.
Tirsdage kl. 13 – 16: Træværksted. 
Torsdage kl. 14 – 17: IT-cafe. 
Medbring din bærbar pc, Ipad, tablet
eller smartphone og kom med forslag
til emner. 
Torsdage kl. 14.00 – 16.30: 
Kreativt værksted.

Der kan være enkelte ledige pladser,
så tilmeld dig eller kom på venteliste. 

Tilmelding til aktiviteter en uge før til
formanden eller se opslagstavlen i ca-
féen på CKU. 

Sted medmindre andet er anført:
CKU-Vendsyssel, Elsagervej 25, 9800
Hjørring. Der kan købes kaffe og kage.

Blomsterbinding tirsdage 
kl. 13 – 16.
Fastsatte dage er: 3. marts til forårs-
dekorationer og 7. april til påskede-
korationer. Pris: Kr. 25 pr. gang og
afregning efter forbrug. 

Tilmelding: Til Helle, tlf. 51 55 73 35,
eller Lona, tlf. 20 68 14 18.

Bøf og bowling onsdage kl. 14 – 16.
Fastsatte dage: 5. februar, 4. marts og
1. april. 
Sted: Bowlingcenter Hjørring. 
Tilmelding: Til Tove, tlf. 26 20 70 04.

Mød Hjørring Kommunes 
hjerneskadekoordinatorer 
torsdage kl. 14.00 – 15.30.
Fastsatte dage: 16. januar, 27. februar,
19. marts. Der er kaffe. Tilmelding
ikke nødvendig, og man behøver ikke
være deltager på et af værkstederne.

Selvhjælpsgrupper
Vi henviser til CKU-Vendsyssel, Elsa-
gervej 25, 9800 Hjørring, der afholder
selvhjælpsgrupper med professio-
nelle folk. 

Pårørende
CKU-Vendsyssel holder kursus for
pårørende til senhjerneskadede. Kon-
takt Klaus Munch for at høre nær-
mere, tlf. 72 33 59 00.

Aktiviteter vinter/forår
� Onsdag 29. januar kl. 17 – 20
Foredrag med synskonsulent Lene
Degner Rise for voksne blinde og
svagsynede. Vejledning, rådgivning,
undervisning i handicapkompense-
rende teknikker samt afprøvning og
øvrig sagkyndig bistand vedrørende
optiske synshjælpemidler. Afprøv-
ning og indstilling vedrørende hjæl-
pemidler i øvrigt. 
Pris: Kr. 50 inkl. 3 stk. smørrebrød og
1 øl eller vand. Tilmelding: Bindende
tilmelding senest 27. januar til for-
manden eller på de ophængte lister.

� Onsdag 11. marts kl. 17 – 20
Generalforsamling ifølge dagsorden.
Forslag til behandling skal være afle-
veret til formanden senest 8 dage før.
Tilmelding: Af hensyn til maden er
sidste tilmelding 9. marts til forman-
den eller på de ophængte lister.

� Onsdag 8. april kl. 17 – 20
Bankospil. Pris: Kr. 100 inkl. 3 plader,
3 stk. smørrebrød og 1 øl eller vand.
Tilmelding: Bindende tilmelding 
senest 6. april til formanden eller på
de ophængte lister.

Hjernesagen 
i Jammerbugt og 
Vesthimmerland

Formand: Jytte Jensen
Tlf. 23 71 88 72
E-mail: 
jammerbugt@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter 
Pårørendegruppe
Mødetidspunkt den første onsdag i
måneden fra kl. 15 – 17. 
Sted: CKU-Himmerland, Vestre Bou-
levard 15A, 9600 Aars. Pris: Kr. 20 for
kaffe og brød. Kontaktperson: Nanna,
tlf. 29 65 17 33.

Café og samværstilbud for borgere
med erhvervet hjerneskade og på-
rørende
Mødetidspunkt den første tirsdag i
måneden fra kl. 15 – 17. 
Sted: Sundhedshuset, Sygehusvej 6,
9460 Brovst. Pris: Kr. 10. Kontakt-
person: Birgit, tlf. 21 65 51 44.

Café og samværstilbud for borgere
med erhvervet hjerneskade og på-
rørende
Mødetidspunkt den tredje tirsdag i
måneden fra kl. 14 – 16. 
Sted: Frivillighuset, Bredgade 39,
9490 Pandrup. Pris: Kr. 10. Kontakt-
person: Birgit, tlf. 21 65 51 44.

Aktiviteter vinter/forår
� Torsdag 13. februar kl. 18
Vi får et måltid mad. Kl. 19 en glad
aften med sangpædagog Anne Mette
Strandgaard. Pris: Kr. 80 inkl. kaffe og
kage. Tilmelding: Til spisning til tlf.
21 65 51 44 eller tlf. 29 65 17 33.

� Torsdag 12. marts kl. 19.30
Generalforsamling ifølge vedtægter.
Har man lyst til et måltid mad, er det
kl. 18. Pris: Kr. 60 for et måltid mad.
Tilmelding: Til spisning til 
tlf. 21 65 51 44 eller tlf. 29 65 17 33.

� Tirsdag 14. april
Bowling med efterfølgende spis-
ning. Sted: Feriecenter i Rønbjerg,
Rønbjergvej 173, 9681 Ranum. Pris
og tidspunkt oplyses ved tilmelding.
Tilmelding: Til tlf. 21 65 51 44 eller 
tlf. 29 65 17 33.
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Mødested: Medmindre andet er op-
lyst, finder ovennævnte aktiviteter
sted på Globen i Løgstør, Frederik den
VII’s Allé 15, 9670 Løgstør.

Hjernesagen
i Mariagerfjord og Rebild

Formand: Ejgil Larsen
Tlf. 20 41 33 31
E-mail: 
mariagerfjord@hjernesagen.dk

Møder og arrangementer, 
hvis intet andet er anført
Sted: Kulturhuset i Arden, Bluhmes-
gade 19, 9510 Arden. Pris: Kr. 65 inkl.
en let anretning, kaffe/te og kage. 
Tilmelding og spørgsmål: Kontakt
Linda, tlf. 98 33 73 80, eller 
Lene, tlf. 21 93 66 64.

Aktiviteter vinter/forår
� Onsdag 22. januar kl. 18.30
Rejseforedrag om Sydamerika. Til-
melding: Senest 15. januar.

� Torsdag 27. februar kl. 18.30
Hans Flou fortæller om Herregårde
omkring Hadsund. Tilmelding: Senest
20. februar.

� Torsdag 19. marts kl. 18
Generalforsamling. Hjernesagens
næstformand, Jens Martin, kommer
og fortæller, hvad der rører sig i for-
eningen. Gratis men tilmelding nød-
vendig. Tilmelding: Senest 12. marts.

� Torsdag 16. april kl. 17
Madlavning med Birthe Jensen.
Vi skal spise det mad, vi laver. 
Sted: Sundhedscentret, Vestergade 4,
9650 Hadsund. Pris: Kr. 65. 
Tilmelding: Senest 8. april.

Det er dyrt at sende breve ud. Send
os din e-mailadresse, så sender vi en
indbydelse, hver gang vi har et arran-
gement.

Hjernesagens bisiddere 
i Mariagerfjord og Rebild
Ejgil Larsen, tlf. 20 41 33 31
Vibeke Bøgh-Kristensen, 
tlf. 20 33 66 16.

Hjernesagen i Morsø,
Thisted, Skive og Viborg

Formand: Hanne Nielsen
Tlf. 26 14 53 94
E-mail: 
thisted-viborg@hjernesagen.dk

Faste aktiviteter
Medlemsmøde den første torsdag i
hver måned. Medmindre andet er
nævnt, mødes vi på Støberigården,
Støberivej 7, 7900 Nykøbing M. 

Bemærk: Vinterferie og ingen aktivi-
teter i januar.

Aktiviteter vinter/forår
� Torsdag 6. februar kl. 14
Besøg hos Hama Perler. Sted: Ring-
vejen 51, Nykøbing M. Tilmelding: Se-
nest 30. januar til formanden.

� Torsdag 5. marts kl. 14
Generalforsamling. Sted: Morsø Fol-
kebibliotek, Holgersgade 7, Nykøbing
M. Gratis. Tilmelding: Senest 28. fe-
bruar til formanden.

Hjernesagens bisidder 
i Skive og Thisted
Birgitte Jørgensen
Tlf. 97 51 38 59

Hjernesagen i Aalborg 

Formand: Bruno Christiansen
Tlf. 53 15 87 00
E-mail: aalborg@hjernesagen.dk

Patientrådgivning
Hver tirsdag kl. 10 – 12 kan du møde
Hjernesagen i patientrådgivningens
lokaler i forhallen på Aalborg Univer-
sitetshospital Syd. 
Bemærk: Vi træffes ikke i skole-
ferierne.

Arrangementer, hvis intet andet 
er anført
Sted: Borgmester Jørgensens Vej 2 B,
9000 Aalborg. Tilmelding skal ske til
Anna Grethe, tlf. 24 80 36 61, eller til
Arne, tlf. 28 13 60 55.

Aktiviteter vinter/forår
� Søndag 26. januar kl. 14
Generalforsamling.

� Tirsdag 28. januar kl. 18.30
Hyggeaften med spisning. 
Tilmelding: Senest 21. januar.

� Tirsdag 25. februar kl. 18.30
Hyggeaften med spisning herefter
pakkespil. Husk en pakke til en
værdi af kr. 25-30. 
Tilmelding: Senest 18. februar.

� Tirsdag 31. marts kl. 18.30
Hyggeaften med spisning.
Tilmelding: Senest 24. marts.
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Husk din 
medicin 
- og hjælp 
andre imens

DrugStars er en gratis

app, som minder dig om

at tage din medicin/kost-

tilskud til rette tid. For

hver pille du tager, optje-

ner du en stjerne i app’en

– og når du har 50 stjer-

ner, kan du omsætte dine

stjerner til en kontant do-

nation til Hjernesagen.

Det er ikke dig, der beta-

ler donationen – det gør

holdet bag app’en: 

De giver, når du tager. 

Læs mere på 
drugstars.com, 
find app’en i din
app-store eller se
instruktionsvideo
på Hjernesagen.dk




