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StrokeLinjen indviet!
Stort tema om
pårørende og de
svære følelser
Et år med pandemien
– hvad er op og ned
på stroke og corona?
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KALENDER

Vinter/forår 2021
Grundet coronapandemien er det
småt med planlagte aktiviteter ved
dette blads deadline. Vi er desuden
nødt til at tage forbehold for ændringer og anbefaler alle til at holde sig
orienteret på foreningens hjemmeside, lokalforeningernes hjemmesider
og via Hjernesagens facebook-side.
2. marts
Hjernewebinar
Hvad er en borgerrådgiver? Ved Karsten Graub,
borgerrådgiver, Roskilde Kommune

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

Hjernesagens ambassadører
Foto:
Anders Kavin

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

Foto:
Bo Aagaard
Simonsen

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
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LEDER

2020 blev coronaens år
Det har været et travlt efterår i Hjernesagen! Hele
samfundet er i skrivende stund stadigvæk dybt
mærket af coronapandemien, og i Hjernesagen fik
vi også konsekvenserne af den at mærke, da vi på
World Stroke Day indviede vores nye rådgivningsog videnstilbud, StrokeLinjen.
Oprindeligt var ambitionen med dagen et stort arrangement med 300 gæster, men i takt med flere
og nye restriktioner ændrede dagen hele tiden
form og gik til først 100 gæster, siden 75 og 50 – for
fire dage før selve dagen helt at skifte fokus. Med
et nyt forsamlingsforbud på bare ti personer handlede det pludselig udelukkende om at sikre, at vi
overhovedet kunne gennemføre en indvielse
under overværelse af Hjernesagens protektor,
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary.
Det lykkedes. Og ikke nok med det: Omstændighederne skabte faktisk en helt særlig tæt og fokuseret
eftermiddag, hvor Kronprinsessen viste stort overskud, empati og interesse for vores vigtige sag. Og
selvom vi ikke kunne invitere ret mange fra pressen
til selve arrangementet, høstede vi også stor omtale
af StrokeLinjen og Hjernesagen med langt over 100
artikler i nationale, regionale og lokale medier.
Jeg vil gerne benytte mig af lejligheden her til at
takke alle involverede i at få StrokeLinjen op at stå
og i at få gennemført en fantastisk vellykket indvielse. Ikke mindst en stor tak til vores protektor
HKH Kronprinsesse Mary og til Hoffet for fleksibilitet og vilje til at få tingene til at lykkes.
…Og når det er sagt, så ved jeg naturligvis også godt,
at en smule besvær og ekstra benarbejde for at
gennemføre en indvielse er et utroligt lille offer i
forhold til, hvad andre har måttet yde her under
coronapandemien. Vi må bare konstatere, at 2020
har været coronaens år i hele verden. Det har
været et år præget af usikkerhed og frygt.
I denne udgave af Hjernesagen kan professor
Grethe Andersen fra Århus Universitetshospital
fortælle, at det endnu er for tidligt at sige, om der
er grund til at være særligt bekymret for Covid-19,
hvis man enten er eller bliver ramt af et stroke. Til
gengæld kan vi glæde os over, at hun ikke ser
nogen tydelig sammenhæng mellem stroke og
Covid-19: Der er tilsyneladende intet, som tyder på,
at man har større risiko for at blive ramt af et
stroke, hvis man bliver smittet med Covid-19, end
hvis man har en anden infektion i kroppen.

På det personlige plan ser jeg tilbage på 2020 som
året, hvor jeg tiltrådte som landsformand i Hjernesagen. Også hér har coronapandemien sat sit præg
på tingene: Jeg har ikke haft lejlighed til fysisk at
besøge lokalforeningerne i den udstrækning, som
jeg havde ønsket. Men status efter de første fire
måneder som landsformand er alligevel meget positivt, synes jeg.
Der har været mange ting at sætte sig ind i, nye
mennesker at møde, og på årets sidste hovedbestyrelsesmøde tog vi hul på processen med at videreudvikle Hjernesagens lokalforeninger. Målet
er at få skabt mere aktivitet i de lokale foreninger i
hele landet, skaffe flere medlemmer til foreningen
og derigennem også forbedre foreningens økonomi. På vores repræsentantskabsmøde i slutningen af august vedtog et enigt repræsentantskab
desuden en udtalelse, som efterspørger handlekraft fra landets politikere.
Der er brug for klare målsætninger for det samlede
strokeområde herhjemme –
akkurat som man kender
det fra andre alvorlige sygdomme. Der er brug for en
samlet handleplan for
stroke!

Tue Byskov Bøtkjær
landsformand.

Vi kan vi glæde os over, at
der ikke ses nogen tydelig
sammenhæng mellem
stroke og Covid-19:
Der er tilsyneladende intet,
som tyder på, at man har
større risiko for at blive
ramt af et stroke, hvis man
bliver smittet med Covid-19,
end hvis man har en anden
infektion i kroppen.

Den skal sikre de ramte og
deres pårørende gode og
ensartede forløb – uanset
hvor i landet man bor. Det
gør vi ved at fastsætte mål
for forebyggelse, behandling
og rehabilitering med bindende kvalitetsstandarder
og kontrol af, at alle parter, region, hospital, kommune og private aktører, lever op til dem.
Det kommer vi til at arbejde videre med i 2021,
hvor vi i Hjernesagen bl.a. vil udarbejde vores bud
på det konkrete indhold i en sådan handleplan. Det
kommer til at ske i tæt samarbejde med de faglige
selskaber og med medlemmerne i vores ekspertpanel.
For selvom corona naturligvis fylder meget og
nogen gange det hele i sundhedsdebatten, så forsvinder de andre problemer jo ikke af sig selv. Det
vil vi i Hjernesagen gøre vores for at sikre, at også
landets politikere husker på!
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KORT NYT
Ferie i handicapvenligt sommerhus
Sommerhuset er et tilbud fra Odd Fellow Ordenen til medlemmer af forskellige handicaporganisationer. I år
udlånes huset fra uge 16 til og med uge
42, en uge ad gangen – forældre med
børn har fortringsret i skolernes sommer- og efterårsferie. Huset har to soverum med fem sengepladser plus en
ekstra madras.
Medlemmer af Hjernesagen har i 2021
mulighed for at søge om en gratis ferieuge i Margrethehuset, som er et dejligt handicapvenligt sommerhus ved
Roskilde Fjord.

For at komme i betragtning til at låne
huset skal man sende en ansøgning senest den 22. februar. Læs mere om sommerhuset, og hvordan du søger om
ophold på hjernesagen.dk/news/laanet-sommerhus

Hold afstand-bagde
Sundhedsstyrelsen har udviklet et
badge, som kan bruges af alle – men er
særligt relevant for eksempelvis ældre
og andre borgere, som har risiko for at få
et alvorligt forløb med Covid-19.
Badget signalerer, at man skal huske de
generelle retningslinjer om at holde afstand – og på den måde skulle det gerne
forebygge, at man er nødt til at henvende sig direkte til andre for at minde
om det.
Badget er gratis og kan bestilles i Hjernesagens webshop; gå ind under ”Hjælp
til kommunikation”.

Ph.d. om krop og
identitet i strokerehabiliteringen
På vej mod tidlig diagnose af stroke
Forskere fra Århus Universitetshospital
og Århus Universitet kan være på vej
med en metode til at diagnosticere
stroke med en simpel blodprøve taget i
ambulancen. Hvis metoden viser sig effektiv, vil personalet på det modtagende
sygehus i fremtiden altså allerede ved
ankomst vide, præcis hvilken behandling, de skal sætte ind med.
Som det vil være de fleste bekendt dækker betegnelsen stroke – akkurat som
apopleksi og slagtilfælde – over to forskellige sygdomme, som har ens symptomer: 85 procent af alle strokes skyldes

en blodprop i hjernen, mens de sidste 15
procent skyldes en blødning i hjernen.
Behandlingen af de to typer strokes er
ikke bare forskellige: Det kan decideret
være fatalt, hvis man iværksætter en
behandling af en blodprop til en patient
med en blødning.
Fælles for behandlingerne af begge typer
er dog, at tiden er en afgørende faktor: Jo
hurtigere, man kommer i gang, jo bedre
chancer har patienten for at komme sig
bedst muligt. Netop derfor er en ultratidlig diagnose meget perspektivrig.
Kilde: Århus Universitetshospital

Den 10. december forsvarede fysioterapeut Helle Rønn sin ph.d. om, hvordan
fysioterapeuter kan støtte patienter
med apopleksi til at styrke deres identitetsfølelse. Mange ramte oplever nemlig
en identitetsmæssig krise efter deres
stroke, som bl.a. kan hænge sammen
med, at deres relation til andre er forandret, og at de har svært ved at genkende
sig selv.
Den nuværende rehabilitering har ikke
ret meget fokus på dette område, og
Helle Rønn har i sin ph.d. derfor fokuseret på, hvordan fysioterapi gennem
fokus på patientens relationer kan
hjælpe den ramte med at genfinde sin
egen identitet.
Kilde: Danske Fysioterapeuter
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KORT NYT
Har du ret til renter efter din skadeserstatning?
Den 4. december 2020 afsagde Højesteret dom i en sag mod patientskademyndighederne i Danmark – og akkurat som
ved Byretten i 2018 og Landsretten i
2019 tabte myndighederne. Sagen er
principiel og handler om Ankenævnet
for Patienterstatnings renteberegning –
og advokat Søren Kroer fra Kroer/Fink,
som førte sagen, siger, at rigtigt mange
står til at få en højere erstatning udbetalt:
”Jeg vil gå så vidt som til at sige, at har
man fået anerkendt en patientskade og
udbetalt erstatning for den, så vil man
med 99 procent sikkerhed have krav på
en rentetilskrivning – altså en større erstatning, end den man allerede er blevet
tildelt”, siger han.

kunnet begynde at indhente de relevante oplysninger.
”Det kan dreje sig om ret betydelige
beløn”, siger Søren Kroer og fortsætter:
”I den konkrete sag fik min klient tilkendt omkring 100.000 kr. i renter, men
vi har også et krav liggende på omkring
en million kroner i renter”.
Dermed står mange danskere til at få
omberegnet deres rentetilskrivning
efter tilkendt patientskadeerstatning. I
alt har Patientskadeerstatningen be-

regnet, at det drejer sig omkring 90 millioner kroner i årlige rentetilskrivninger.
”Jeg vil opfordre alle, som har fået tilkendt patientskadeerstatning inden for
de sidste 10 – 15 år, om at rette henvendelse til os for at få undersøgt, om deres
renter er beregnet korrekt. Det er de næsten helt sikkert ikke, og så vil jeg mene,
at myndighederne skal udbedre fejlen –
og dermed udbetale rentetilskrivningen”, understreger Søren Kroer.
Du kan læse mere om sagen på Hjernesagens hjemmeside under nyheder.

Op til en million kr. til gode
Når man søger erstatning for en patientskade – det kan være en forkert behandling, fejlmedicinering eller andet –
bruger myndighederne typisk en rum
tid på at behandle sagen: Der går oftest
mellem et og to år, inden der ligger en afgørelse. Hidtil har praksis været, at man
har foretaget sagsbehandling i to trin: I
det første trin har myndighederne afgjort, om der skal tilkendes en erstatning eller ej – og først i andet trin er man
gået i gang med at indhente materiale til
en erstatningsudmåling. Nu har Højesteret altså slået fast, at der skal ske en
rentetilskrivning fra det tidspunkt, hvor
sagen oprindeligt er blevet anmeldt, og
myndighederne med rimelighed har

Globalt samarbejde om forståelse af Covid-19
Næsten 500 neurologiske afdelinger og
forskningsafsnit fra hele verden er gået
sammen i en ny organisation, som skal
koordinere forskningen i coronavirus’
betydning for neurologiske sygdomme
som fx stroke.
Siden vi første gang for alvor hørte om
corona og Covid-19 for ca. et år siden,
har der være utallige rapporter om meget forskellige neurologiske symptomer

forbundet med virusudbruddet. Og ifølge forskerne bag samarbejdet er usikkerheden ganske stor, hvilket blandt
andet skyldes, at man eksempelvis opererer med forskellige definitioner på
neurologiske symptomer. Det kan i sidste ende skade forskningen, og derfor er
der brug for en mere koordineret tilgang, som netværket GCS-NeuroCovid
fremover skal sikre.
Kilde: The Lancet

Støt
Hjernesagen
via MobilePay
Send dit
bidrag
til 85727
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Hvad er op og
ned på corona
og stroke?
2020 har stået i skyggen af Covid-19, og virusset har givet anledning til mange spekulationer, frygt
og frustrationer. På Århus Universitetshospital har man været nødt til at opgive et forskningsprojekt
om corona og stroke, men har allerede et nyt under opsejling.
Tekst: Ulf Joel Jensen

Det er snart et år siden, at Danmark for
alvor blev ramt af corona-virus. Og som
bekendt medførte Covid-19 store nedlukninger i vores samfund fra marts
2020, gradvis genåbning for så at ende
ud i flere nedlukninger igen mod slutningen af året. Både sygdommen og tiltagene for at inddæmme den har haft
store konsekvenser for danskerne,
såvel som resten af verdens borgere.
Det har skabt debat og også masser af
usikkerhed og frygt. I det hele taget har
det været mere end almindeligt vanskeligt at hitte ud af, hvad der egentlig har
været op og ned på coronavirus. Er der
eksempelvis en sammenhæng mellem
Covid-19 og stroke? Får man et værre
forløb efter sit stroke, hvis man samtidig bliver ramt af corona?

Ingen patienter med både
corona og stroke
I Århus var professor Grethe Andersen
fra Århus Universitetshospital tidligt
ude: Med midler fra Lundbeckfonden i
ryggen startede hun allerede i slutnin-

gen af april, altså ca. halvanden måned
efter statsministerens nedlukning af
Danmark, et projekt, som skulle undersøge sammenhængen mellem neurologiske lidelser og Covid-19.
”Vi forventede jo, at vi ville få patienter
ind med neurologiske lidelser – fx et
stroke – og samtidig Covid-19. Og hos
dem ville vi så undersøge, om coronasmitten ville medføre flere problemer for
de neurologiske patienter. Om det eksempelvis ville være vanskeligere at
komme sig”, forklarer Grethe Andersen.
Imidlertid løb hun sammen med resten
af sit team ind i lidt af et problem for undersøgelsen: Der kom slet ingen patienter ind på hospitalet, som havde begge
sygdomme:
”Vores optageområde for studiet var
hele Region Midtjylland og Region Nordjylland. Vi startede projektet i april, og
tre måneder senere måtte vi konstatere,
at ingen af de patienter, vi har fået bragt
ind med en neurologisk lidelse, var samtidigt smittet med Covid-19”.

Projektet skrinlagt
Der kan være mange årsager til, at der
ikke rapporteres om nogen patienter
med samtidig neurologisk sygdom og
Covid-19 i Vestdanmark. Men uanset
om det skyldes, at smittetrykket generelt er forholdsvis lavt i Danmark, om
der ikke er nogen sammenhæng mellem
de to sygdomme eller noget helt tredje,
så står det fast, at billedet er nogenlunde
det samme i Østdanmark: Her fandt
man i de første måneder efter nedlukningen enkelte tilfælde, men så få at det
ikke giver mening at lave forskning på
det.
Og nok også så få, at man kan slå fast, at
der ikke er noget, som tyder på stærk
sammenhæng mellem Covid-19 og neurologisk sygdom.
”Det er meget svært at sige noget om,
hvad det her skyldes. Men uanset hvorfor det ser ud, som det gør, så giver det
ingen mening at fortsætte undersøgelsen. Derfor meddelte vi efter tre måneder Lundbeckfonden, at vi ikke kunne
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komme videre med projektet, og det har
de taget til efterretning”, siger Grethe
Andersen.

kan alt sammen være med til at forklare,
at vi – muligvis – har set færre tilfælde af
stroke”, siger hun.

Nyt projekt på tegnebrættet

Grethe Andersen afventer stadig svar
fra Lundbeckfonden på sin ansøgning.
Men bliver projektet til noget, vil man
sammenligne tallene fra 2020 med tilsvarende tal fra 2019 og 2018. Og man
vil både se på, hvor mange tilfælde der
rapporteres – og på tidsforsinkelser i
forhold til hvornår patienterne kommer
til hospitalet.

Hun har dog langt fra opgivet at undersøge sammenhænge mellem stroke og
Covid-19. Derfor har hun sendt en ansøgning til samme fond om at anvende
midlerne fra det skrinlagte studie til en
landsdækkende undersøgelse, hvor
man i stedet for fokuserer på, om der er
kommet færre eller flere tilfælde af
stroke i Danmark under pandemien.
”Vi ved, at enhver form for infektion i
kroppen øger risikoen for at få et stroke.
Og under coronapandemien har vi som
samfund generelt været meget opmærksomme på at holde afstand til hinanden,
på spritte af osv. Det giver et generelt lavere virustryk i samfundet. Samtidig har
der været færre langtursflyrejser, som
også øger risiko for stroke, ligesom der
har været mindre luftforurening, fordi vi
holder os mere hjemme. Der er i det hele
taget skruet på mange knapper, og det

”Det har været oppe at vende, at folk
måske reagerer senere på deres symptomer, fordi de er bange for at komme
ind på hospitalet her under coronapandemien. Og derfor kommer de senere i
gang med trombolyse eller trombektomi – eller måske kommer de endda så
sent ind på afdelingen, at man ikke kan
iværksætte behandlingen. Det har vi
ikke oplevet i Jylland, men det er jo en
relevant ting at undersøge, så det vil vi
tage med i projektet, hvis vi får grønt lys
til det”, slutter

Neuropsykologisk rådgivning
neuropsykolog@hjernesagen.dk
Elisabeth Maina
Korfitsen
Neuropsykolog
Tirs. kl. 9.30-11.30

Juridisk rådgivning
om forsikring og erstatning
sk@kroerfink.dk
Søren Kroer
Advokat
Man. - fre. kl. 9-16

Juridisk rådgivning om arv
og testamente
testamente@hjernesagen.dk
Asmus
Deleuran
Advokat
Husk at skrive dit
telefonnummer.
Advokaten ringer
til dig med svar.
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StrokeLinjen
officielt åbnet

En både berørt og imponeret
Kronprinsesse Mary deltog i den
officielle åbning af StrokeLinjen
på World Stroke Day
ekst: Ulf Joel Jensen. Fotos: Hjernesagen

Efter måneders nedtælling og forberedelser, flere corona-relaterede
ændringer af programmet – heraf de største i de allersidste dage
– kunne Hjernesagen omsider åbne dørene og byde Hendes Kongelige
Højhed Kronprinsesse Mary indenfor i Handicaporganisationernes Hus
den 29. oktober 2020. På World Stroke Day medvirkede Kronprinsessen
således til den officielle åbning af StrokeLinjen, og det skulle vise sig at
blive en helt særlig dag for alle involverede.
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StrokeLinjen er finansieret af TrygFonden og drives af
Hjernesagen. Tilbuddet består af en telefonrådgivning,
som har åbent for henvendelser mandag til torsdag
i tidsrummet 9.30-14.00, samt af en hjemmeside,
StrokeLinjen.dk, med informationer om stroke.

Efter en velkomst fra Hjernesagens
landsformand, Tue Byskov Bøtkjær,
overhørte Kronprinsessen et oplæg om
stroke fra professor og medlem af Hjernesagens ekspertpanel Christina Kruuse. Herefter overtog Hjernesagens direktør, Birgitte Hysse Forchhammer,
ordet sammen med strokeramte Birger
Kjærbye. Birger er medlem af Hjernesagen, omdrejningspunktet for en dokumentarfilm om rehabilitering efter
stroke, som Hjernesagen producerer, og
så er han en varm fortaler for at aftabuisere det at leve med større eller mindre hjerneskader efter et stroke.
Kronprinsessen spurgte interesseret
ind til Birgers forløb og oplevelser – og
gav efterfølgende udtryk for, at det var
en bevægende samtale. Til TV2 sagde
Hendes Kongelige Højhed bl.a.:
“Det er en helt særlig historie, og jeg er
simpelthen meget berørt og imponeret
over, at han havde det overskud fra dag
ét til at tænke, hvordan kan jeg bruge
det her og formidle, hvad jeg går igennem til fordel for mange andre”.

En voldsom sygdom
med mange ansigter
Efter at have hørt om Birger Kjærbyes
historie deltog Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen i en rådgivningssamtale på StrokeLinjen med en
pårørende til en anden strokeramt. Her
blev det klart, at stroke er en voldsom
sygdom med mange forskellige ansigter.
For hvor Birger er sluppet forholdsvis
billigt og med få synlige eftervirkninger,
er situationen en helt anden for den familie, Kronprinsessen var i kontakt med
over rådgivningstelefonen: Moren i familien har alvorlige men og har været
tvunget til at opgive sin karriere efter sit
stroke, som fem år efter, det ramte, stadig ind imellem giver alvorlige forstyrrelser i familiens dynamik.

Den officielle indvielse af StrokeLinjen blev til i et samarbejde med
en række af Hjernesagens samarbejdspartnere: TrygFonden, Lidl,
BMS, Bayer, Pfizer og Boehringer Ingelheim. Hjernesagen vil gerne
takke Hoffet og Hjernesagens protektor, Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary, for deltagelse i arrangementet.

Rådgivningssamtalen markerede den
officielle indvielse af StrokeLinjen. Herefter har telefonerne været åbne for
henvendelser på 34 10 20 30, ligesom interesserede kan lære meget mere om
stroke på www.strokelinjen.dk.
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Trods hårde corona-restriktioner og
derfor kun få inviterede fotografer og
journalister endte dagen ud i massiv
medieomtale - både i TV, radio, aviser
og ugeblade.
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Overlevelsesmanual
for pårørende
Stifter og formand for Pårørende i Danmark, Marie Lenstrup, har skrevet bogen Overlevelsesmanual
for omsorgspårørende. Bogen introducerer en helt ny slags pårørende – og giver gode råd til,
hvordan man klarer sig gennem den yderst krævende opgave at være den nærmeste pårørende
til en person med alvorlig sygdom eller handicap.
Af Ulf Joel Jensen

Da Marie Lenstrups mand i 2007 fik diagnosen Parkinsons Sygdom, ændrede
deres fælles liv sig radikalt. Marie blev
pludselig først en pårørende – og siden
det blev hun det, hun selv kalder en omsorgspårørende, da hun kvittede sit arbejde for at passe sin sygdomsramte
mand på fuld tid. I alt fik Marie 12 år
med sygdommen tæt inde på livet, herunder et langt og sejt udredningsforløb,
før hendes mand gik bort i 2017.
Det var 12 år, hvor hun både var ressourceperson, nærmeste pårørende og
hverdagens praktiske gris, der fik enderne til at mødes, og livet til at gå nogenlunde op. Og netop den rolle førte til,
at Marie opfandt begrebet omsorgspårørende, til at hun etablerede foreningen
Pårørende i Danmark – og senest til at
hun har udgivet bogen Overlevelsesmanual for omsorgspårørende.

Ingen hjælp til pårørende
”Baggrunden for bogen er mine egne oplevelser med at mangle rådgivning som
pårørende. Jeg startede med at interessere mig for det, min mand led af – Parkinsons Sygdom og demens. Men
undervejs lagde jeg mærke til, at pårørenderollen gjorde noget ved mig. Og at
der ikke var nogen steder, jeg kunne gå
hen og få hjælp og vejledning. Der var tilbud til min mand, til den ramte. Men der
manglede noget til den pårørende”, indleder Marie.
I sin søgen efter råd og vejledning
faldt hun over en engelsk bog med
råd til pårørende. Men selvom
bogen var rigtig god, var den
ikke egnet til direkte oversættelse, fordi mange af
tingene handler om de
enkelte landes kontekst,
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både hvad angår lovgivning, kulturelle
forhold osv.
”Så jeg tænkte, at jeg kunne skrive noget
lignende på dansk. En af hovedpointerne er, at man har meget tilfælles som
pårørende – uanset den diagnose ens
kære har fået. Hvis man fastholder de pårørende inde i det
snævre rum, som diagnosen
udgør, så reducerer man alting
til at handle om diagnosen og
dermed den ramte. Men når
man hiver dem ud af det diagnosespecifikke, så kan det
komme til at handle om den pårørende – og så kan man tage
hul på spørgsmål som, hvad
sker der med din fremtid, din
økonomi, dit samliv osv. ud fra
den pårørendes perspektiv”,
siger Marie.

sin mands. Det var, som om systemet
var ligeglad med mig. Man lærer også i
mange tilfælde, at det samme gælder for
venner og familie: De ringer og spørger
til den ramte. Ofte glemmer de dig som
den pårørende. Og til sidste ender man
med at lære at leve med den der usyn-

Den skyldige pårørende
”Der kan være en stor skyldfølelse forbundet med at tage sine
egne behov alvorligt. Jeg bruger
nogle gange billedet, at hvis du
er oppe at flyve, og noget går
galt, så iltmaskerne kommer
ned, så får du at vide, at du først
skal tage masken på dig selv og
dernæst hjælpe de andre. Man
er nødt til at passe på sig selv, ellers svigter man faktisk hele opgaven, fordi man er den sygdomsramte eller handicappedes vigtigste ressource”.

Brug for at have prøvet det
selv
Helt konkret startede hun sin
skriveproces fra en ende af med
udgangspunkt i, hvordan man
overhovedet håndterer det, at
ens nærmeste har fået en diagnose. Derefter skrev hun sig kronologisk fremefter, men gik i stå,
da hun kom til det afsnit, som
handler om den sidste fase:
Døden og livet som efterladt.
”Det meste af bogen skrev jeg i den periode, hvor min mand var flyttet på plejehjem. Men det sidste afsnit kunne jeg
ikke skrive, før jeg selv havde oplevet
det. Det er et spørgsmål om troværdighed, for selvom bogen ikke som sådan
skal handle om mig og mine oplevelser,
så var jeg nødt til at have prøvet det på
egen krop”, understreger hun.

lighed. At overse og negligere sig selv og
sine egne behov”.

Den magtesløse pårørende
En anden stor udfordring for mange pårørende er ifølge Marie Lenstrup følelsen af magtesløshed. Det handler om, at
et menneske, man holder meget af, har
været ude for en ulykke eller fået en
diagnose, og det er umuligt at gøre det
godt igen:

Den usynlige pårørende
”En af den pårørendes hovedudfordringer er usynligheden. Fokus fra sundhedsvæsnet, fra plejecenteret, fra
rehabiliteringen er hele tiden på den
ramte. Når jeg ringede til kommunen for
at snakke om hjælpemidler, så skulle jeg
opgive min mands CPR-nummer –
ingen var interesseret i mit”, siger Marie
og uddyber:
”Jeg følte mig som fru bankdirektør Varnæs, der kun har en identitet i kraft af

”Man ville sådan ønske, at man kunne
tage det på sig bare for én dag. Men det
kan man selvfølgelig ikke, og det er en
grundlæggende eksistentiel magtesløshed, som kan blive forværret af den magtesløshed, man kan opleve i mødet med
sundhedsvæsnet eller kommunen, som
måske ikke rigtigt hører på den
pårørendes spørgsmål og tanker
– og kun interesserer sig for den
ramte”, siger Marie, som videre
forklarer, at de negative følelser
kan blive yderligt forstærket af,
at den pårørende selv føler, at
man ikke ”har lov” til at have det
på den måde, fordi det jo er ens
kære og ikke en selv, som er
ramt af sygdom eller ulykke.

Overlevelsesmanual for
omsorgspårørende er
skrevet af Marie Lenstrup
og udkommet på Forlaget
Frydenlund i oktober 2020.
Bogen henvender sig til
alle typer pårørende og
kan købes i Hjernesagens
webshop.

I sin egenskab af formand for Pårørende
i Danmark har Marie Lenstrup ofte
mødt andre pårørende, som har gået
med følelsen af, at et eller andet er galt –
uden at kunne sætte fingeren på de
præcise forhold. Ofte bunder det i den
her magtesløse fornemmelse af at blive
negligeret både som samarbejdspartner
og som menneske.
”Følelsen af magtesløshed kan resultere
i alt muligt slemt – både angst og depression. Med bogen vil jeg meget gerne
give pårørende noget at spejle sig i, så de
får en fornemmelse af, at de ikke er
alene – og at der ikke er noget galt med
dem. Det er helt legitimt at have det,
som de har det. Og så håber jeg, at de
kan bruge det til noget, at jeg udpeger de
steder, hvor man kan handle på det. Fx
kommer med tips til at tale med sundhedspersonerne eller medarbejderne i
kommunen, så dialogen bliver bedre”,
slutter Marie Lenstrup.
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Line Gotfredsen har været et hårdt forløb igennem som pårørende til en
hjerneskadet og personlighedsændret mand. Først efter flere års deroute tog
hun konsekvensen og lod sig skille – og i dag er hun klar med et råd til andre
i en lignende situation:

Vær opmærksom
på dig selv
– også i rollen
som pårørende!
Tekst og foto: Ulf Joel Jensen

Da Line Gotfredsens mand i 2015 blev
kørt ned af en bil, stod det klart med det
samme, at ulykken var alvorlig: Foruden flere knoglebrud og store knubs fik
han også blødninger i hjernen, som medførte en skade i hjernens frontallapper.
Og selvom han langsomt men støt
gjorde fysiske fremskridt i sin genoptræning, var der noget helt fundamentalt, som var ændret:
”Hjerneskaden gjorde, at han ændrede
personlighed. Han blev bitter på livet og
mere og mere vred på mig”, fortæller
Line Gotfredsen.

I en tilstand af fornægtelse
Det er dog en erkendelse, som først rammer Line langt senere, for lige da ulykken er sket, handler alting om at få
genskabt hverdagen og få familielivet til
at hænge sammen. Line og manden har
sammen to små børn, og Line vælger

derfor at tage orlov fra sine fysioterapistudier for at blive fuldtidspårørende.
Og livet kommer i høj grad til at handle
om alle de praktiske opgaver: Der skal
bringes børn, og så skal hun ud på hospitalet for at støtte og rent praktisk
hjælpe med genoptræningen, inden hun
skal hente børnene igen.

Kun langsomt går det op for hende, at
hendes mand aldrig bliver helt rask
igen. Fysisk fortsætter han sine fremskridt: På Lines foranledning og benarbejde får han to forløb på Center for
Hjerneskade, og kroppen kommer sig.
Sproget vender tilbage, men han har
ingen indsigt i egen sygdom.

”Det handler meget om at få min mand
på højkant igen, og det går ikke rigtigt op
for mig, hvor alvorligt det egentlig er at
få en hjerneskade. Et eller andet sted var
jeg nok i en tilstand af fornægtelse, og da
de vil udskrive ham til et plejecenter,
stiller jeg mig på bagbenene: Jeg syntes
jo slet ikke, at han var dårlig nok til at
skulle havne sådan et sted, og derfor insisterede jeg på, at han skulle hjem til os,
selvom personalet både ser lidt mærkeligt på mig og ret insisterende spørger,
om jeg er klar til dén opgave”, fortæller
Line.

”Han lever i en tilstand af fornægtelse og
har den her forestilling om, at han i morgen eller i næste uge skal tilbage på jobbet. Før ulykken arbejdede han som
direktør, og på det her tidspunkt er vi et
sted, hvor han ikke er i stand til at tage
vare på vores børn. Han magter ikke at
få hverdagen til at hænge sammen, så
det er helt urealistisk, at han skal kunne
begynde i sit job igen. Men når jeg forsøger at fastholde ham i virkeligheden, bliver han vred på mig”, siger hun.
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Er nødt til at forlade ham
Lines mand er ganske enkelt blevet en
anden efter ulykken. På overfladen ligner han sig selv, og omgivelsernes reaktion er da også lettelse og taknemmelighed på Lines vegne over, at hun har
fået sin mand tilbage og hjem igen. Problemet er bare, at det har hun ikke:
”Han er ikke længere i stand til at give
kærlighed. Han kan ikke læse mine følelser, og han bliver forvirret, når jeg bryder sammen under det følelsesmæssige
pres og græder. Han bliver mere og
mere vred på mig. Han skælder ud og
taler grimt til mig og om mig, også når
familie og venner er til stede”, fortæller
Line.
Men i stedet for at benytte sig af chancen til at snakke om mandens ændrede
personlighed med vennerne, så undskylder hun på hans vegne. Line forsøger at holde fast i et billede af en normalt
fungerende familie udadtil, mens tingene eskalerer mere og mere. Det krakelerer, da manden bliver udadreagerende
og voldelig over for Line. Det sker to
gange, sidste gang ved børnenes tilstedeværelse – og dér rammer virkeligheden hende.
”Den mand, jeg havde giftet mig med,
ville aldrig have gjort det. Dråben bliver,
at det også går ud over børnene. De bliver bange, og jeg tør ikke efterlade dem
hos ham i den tilstand, han er i. Lige dér
ved jeg, at jeg er nødt til at forlade ham”.
Det er i april 2018. Der er gået to og et
halvt år siden ulykken, og Line flytter ud
af huset og tager børnene med.

En enorm følelse af ensomhed
”Bagefter siger mine venner og familie,
at de slet ikke er klar over, hvor slemt
det stod til. De er helt åbenlyst meget
overraskede over, hvor langt ud alting
var kommet. Men det var jo, fordi jeg i
hele forløbet havde travlt med at glatte
ud og undskylde på hans vegne. Alting
var kommet til at handle om ham: Når
vi mødtes med nogen, så talte vi automatisk om, hvordan det gik med min
mand. Om hvor godt han tilsyneladende
var kommet sig. Og hvor heldig jeg var,
at jeg stadig havde ham. Jeg sad bare og
nikkede, mens jeg indeni blev mere og
mere alene”, fortæller Line.
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Efter skilsmissen fra sin mand græd Line hver dag i fire måneder.

Ensomhedsfølelsen opstod, fordi hun
ikke følte, at hun kunne tillade sig at dele
sin version af virkeligheden med andre
mennesker. Alting handlede om manden – det var jo ham, som var den ramte.
Ham, man skulle have ondt af. Set i bakspejlet erkender Line i dag, at hun skulle
have været mere åben.
”Men tanken om at fortælle, hvordan jeg
havde det, og hvordan vores liv havde
udviklet sig, føltes illoyal. Det svarede
heller ikke til omgivelsernes forventninger: De så jo ham som offeret for en
ulykke – ikke mig”.

Insister på din egen plads i forholdet
Det blev en hård skilsmisse med et juridisk slagsmål om børnene, fordi manden stadig ikke havde nogen reel indsigt
i sin egen sygdom. Det var hér, det for
alvor gik op for Line, at hun faktisk
havde mistet den mand, som hun engang havde elsket.

”Det var en stor sorg. Jeg græd hver dag
i fire måneder. Selvfølgelig også fordi jeg
var kommet så langt ud”, konstaterer
hun.
I dag er Line Gotfredsen havnet et godt
sted igen. Hun har færdiggjort sin uddannelse til fysioterapeut og er selvstændig på en klinik hvor hun bl.a. også
arbejder med hjerneskader. Og hun er
frem for alt begyndt at tale om sit eget
liv som pårørende til en hjerneskadet
mand, der ændrede personlighed.
”Det har været en stor befrielse for mig,
at jeg er begyndt at sige højt til andre,
hvad der er sket. Hvordan situationen
har set ud fra min position. Igennem
flere år har jeg fuldstændig negligeret
mig selv. Til en sådan grad så jeg til sidst
slet ikke kendte mine egne behov eller
præferencer. Jeg anede faktisk ingenting om mig selv. Jeg kunne ikke svare
på helt simple spørgsmål, som hvad jeg
interesserer mig for. Hvilken musik jeg
kan lide. Jeg havde fuldstændig mistet

fornemmelsen af, hvem jeg var. Og det
er ikke sundt for nogen”, understreger
Line og fortsætter:
”Mit bedste råd til andre, der er så uheldige at havne i en situation, der ligner, er,
at man frem for alt skal huske sig selv
midt i sin nye rolle som pårørende. Du
skal selv kunne være i relationen. Hold
fast i det, der kan lade dig op og insister
på at have en plads i forholdet. Det må
ikke ende med kun at handle om din
ramte partner. Jeg tror ikke på, at der
findes nogen universel løsning, men
måske er det rigtige, at du ikke længere
skal bo sammen med din partner? For
din egen skyld, men også for at du kan
tilbyde flere ressourcer til den ramte
igennem længere tid. Ellers risikerer
man simpelthen at brænde ud, som jeg
gjorde”.
Af hensyn til alle involverede i Lines
forløb, har redaktionen valgt at ændre
hendes navn og holde hende – og dermed resten af familien – anonym i
denne artikel.

Hjernesagen nr. 1 2021 • 19

+MHUQHVDJHQDQEHIDOHU
+
MHUQHVDJHQDQEHIDOHU
Xron
ron

2YHUOHYHOVHVVPDQXDO IRU
2YHUOHYHOVHVPDQXDOIRU
RPVRUJVS§UºUHQGH
RPVRUJVS§U
ºUHQGH
0DULH/HQVWUXS

%RJHQKHUHUUHQ
%RJHQKHUHUHQ
K§QGVU¨NQLQJRJVHOYKM¨OS
K§QGVU¨NQLQ
QJRJVHOYKM¨OS
WLOGLJGHUHUE§GH
WLOGLJGHUHU
E§GH
S§UºUHQGHRJ
J
RPVRUJVSHUVRQWLOHW
RPVRUJVSHUV
VRQWLOHW
IDPLOLHPHGOHPVRPHUV\J
IDPLOLHPHGOH
HPVRPHUV\J
HOOHUKDQGLFDSSHW
HOOHUKDQGLFD
SSHW

6
6NDUSHWDQNHU
/RXLVH0HOGJDDUG%UXXQRJ/LQH
/
.
.LUVWLQH+DXSWPDQQ

)RUVW§GLQKMHUQHȂRJE
)RUVW§GLQKMHUQHȂRJEOLY
)
EOLY
VVNDUSHUHWLODWO¨UHQ\W
VNDUSHUHWLODWO¨UHQ\W
N
O O

KXVNHRJOºVHSUREOHPHU
K
KXVNHRJOºVHSUREOHP
PHU
9
9RUHVNRJQLWLYH
II¨UGLJKHGHUHUS§YLUNHWDI
I¨UGLJKHGHUHUS§YLUNH
HWDI
K
KYRUGDQYLOHYHUDUEHMG
GHU
KYRUGDQYLOHYHUDUEHMGHU
VVSLVHURJVRYHUȂOLJHVRP
VSLVHURJVRYHUȂOLJHVR
RP
U
UHVWHQDINURSSHQ

%LOOHGNRJHE
ERJHQWULQ
%LOOHGNRJHERJHQWULQ
IRUWULQ
.RJHERJLELOOHGHUVRPHU
.RJHERJLELOOHGHUVRPHU
V¨UOLJYHOHJ
O
O JQHWWLOO
V¨UOLJYHOHJQHWWLO
PHQQHVNHUPHG
PHQQHVNHUPHG
RUGEOLQGKHG
GG\VOHNVLEºUQL
RUGEOLQGKHGG\VOHNVLEºUQL
LQGVNROLQJHQ
QEºUQHIDPLOLHU
LQGVNROLQJHQEºUQHIDPLOLHU
RJPHQQHVN
NHUPHG
RJPHQQHVNHUPHG
NRJQLWLYHYD
DQVNHOLJKHGHU
NRJQLWLYHYDQVNHOLJKHGHU

+ROGºMHPHGGLQHGDJOLJHVNULGWPHGHQVNULGWW¨OOHU
+
ROGºMHPHGGLQHGDJOLJHVNULGWPHGHQVNULGWW¨OOHU
'HWDQEHIDOHVDWPDQJ§UVNULGW
'
HWDQEHIDOHVDWPDQJ§UVNULGW
RPGDJHQ
RPGDJHQ
0HQKYRUPHJHWHUVNULGWHJHQWOLJ"
0HQKYRUPHJHWHUVNULGWHJHQWOLJ"
'HWVYDUHUWLODWGXVNDOJ§RSL5XQGHW§UQ
'HWVYDUHUWLODWGXVNDOJ§RSL5XQGHW§UQ
PLQGVWJDQJHȂRJQHGLJHQ
PLQGVWJDQJHȂRJQHGLJHQ
%ºJHUQHRJVNULGWW¨OOHUNDQNºEHVL+MHUQHVDJHQVQHWEXWLNKMHUQHVDJHQGNZHEVKRS
%
ºJHUQHRJVNULGWW¨OOHUNDQNºEHVL+MHUQHVDJHQVQHWEXWLNKMHUQHVDJHQGNZHEV
H
OOHUYHGDWULQJHWLOVHNUHWDULDWHWS§WOI
HOOHUYHGDWULQJHWLOVHNUHWDULDWHWS§WOI
ΖΖ+MHUQHVDJHQVQHWEXWLNNDQGXRJV§ILQGHSMHFHUPHUFKDQGLVHEORGWU\NVP§OHUHRJPHJHWDQGHW
+MHUQHVDJHQVQHWEXWLNNDQGXRJV§ILQGHSMHFHUPHUFKDQGLVHEORGWU\NVP§OHUHRJPH 
9HGNºEL+MHUQHVDJHQVQHWEXWLNVWºWWHUGXIRUHQLQJHQVDUEHMGHIRUUDPWHRJS§UºUHQGH
9
HGNºEL+MHUQHVDJHQVQHWEXWLNVWºWWHUGXIRUHQLQJHQVDUEHMGHIRUUDPWHRJS§UºU

20 • Hjernesagen nr. 1 2021

TEMA: Pårørende og de svære følelser

Familiebaseret
rehabilitering
For Rikke og Søren og deres fælles datter har de sidste to år været en rutsjetur af helt usædvanligt
store følelsesmæssige belastninger. I 2018 blev Rikke ramt af en hjerneblødning, fik hjertestop,
blev genoplivet to gange og gennemgik de følgende måneder en række operationer i hjernen.
Men i sidste ende er familien kommet styrket ud af hele forløbet efter at have deltaget i et forskningsprojekt på Rigshospitalet, som fokuserer på neuropsykologisk behandling af hele familien.
Tekst og foto: Ulf Joel Jensen

Den 3. oktober 2018 var Rikke Linding
Jakobsen nødt til at blive kørt tidligt
hjem fra sit pædagogjob med det, hun
selv troede, var et voldsomt migræneanfald. Det viste sig dog at være noget
ganske andet og langt mere alvorligt:
Rikke havde nemlig en hjerneblødning,
og faktisk døde hun hjemme i sin egen
entre for først at blive genoplivet af sin
egen datter og siden endnu engang af
redderne i ambulancen på vej til Rigshospitalet.
Turen til Rigshospitalet blev starten på
et meget langt forløb med stribevis af
indlæggelser, rehabilitering og gentagne
operationer i hjernen. Og selvom det i
dag er umuligt med det blotte øje at se
på Rikke, hvad hun har været igennem,
så har forløbet indlysende nok været en
voldsom belastning for hende og hendes
mand, Søren, samt deres fælles datter.
For selvom Rikkes handicaps efter sit
stroke er skjulte for det blotte øje, så er

de tydelige nok for familien. Samtidig
har oplevelserne undervejs sat sig sine
mærker i form af ar på sjælen hos dem
alle: Rikke har set sig nødsaget til at
skrive afskedsbreve til familien og har i
flere omgange sagt farvel til alle sine
nære. For risikoen har hver gang været,
at hun ikke ville vågne efter en af sine
adskillige operationer i hjernen.
Det har med andre ord ikke bare været
et hårdt forløb – det har været langt ud
over begrebet hårdt for den lille familie.

Et lyspunkt i mørket
Heldigvis har der været et lyspunkt i
forløbet – og endda et meget stort lyspunkt: Rikke og Søren valgte nemlig,
efter en vis indledende tøven, at takke ja
til at deltage i et forskningsprojekt på
Rigshospitalet, kaldet FITS. Det er en undersøgelse af et neuropsykologisk tilbud, som favner hele familien, og Rikke
og Søren tøver ikke med at kalde deltagelsen for en af de bedste beslutninger,
de har truffet:

”Det jeg har været igennem – eller rettere: Det, VI har været igennem, skaber
et kæmpestort kaos i hele familien. Vi er
alle sammen mærkede af forløbet, men
vi har fået virkelig mange redskaber til
at kunne klare vores nye livssituation.
Så selvom jeg indledningsvis var ret
skeptisk, fordi jeg var noget træt af at
skulle gå til psykolog, så har det givet en
samhørighed og et fællesskab som familie. Det har hjulpet os til at komme
igennem det sammen”, understreger
Rikke.

Neuropsykologiske sessions
til familien
FITS-projektet startede med fokus på
personer med hovedtraumer, fx efter
trafikuheld eller faldulykker, men har
siden udvidet fokus til at handle om personer med erhvervet hjerneskade generelt – altså også efter sygdom som fx
stroke. Det er et forskningsprojekt, som
undersøger effekten af, at den ramte
sammen med sin familie modtager i alt
otte ugentlige sessioner med en neuro-
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psykolog, hver af halvanden times varighed.
”I projektet følger vi en helt fast manual,
som er udviklet af en latinamerikansk
neuropsykolog. Hver session har et
overordnet emne, som man arbejder
med sammen med den ramte familie, og
vi går frem efter en meget præcis beskrevet struktur. Projektet henvender
sig udelukkende til voksne, så har man
børn under 18 år, kan de desværre ikke
deltage. Ud over det, definerer de medvirkende som udgangspunkt selv, hvordan deres familie ser ud: De fleste
deltager som et par, men nogel enkelte
familier har også haft deres voksne børn

eller andre pårørende med”, forklarer
neuropsykolog og Ph.d.-studerende Pernille Langer Søndergaard.
De deltagende familier har ”lektier for”
mellem hver møde med neuropsykologen. Fx bliver man bedt om at medbringe noget til det første møde med
neuropsykologen, som har betydning
for det at blive ramt af en hjerneskade.
Rikke havde bl.a. et ledningsbundt med
som symbol på, at livet efter hjerneblødningen var blevet superindviklet.

Fra skepsis til begejstring
”Jeg må jo indrømme, at jeg var en
smule skeptisk i starten, men jeg har

fuldkommen overgivet mig: De her samtaler og de redskaber, vi har lært om i
projektet, har været helt fantastiske, og
det har hjulpet os enormt meget. Vi er
blevet bedre til at tale sammen om hverdagen og de udfordringer, vi møder. Og
det betyder, at vi er blevet bedre til at
tackle alle de ting, som opstår hen ad
vejen,” siger Søren og kommer med et
konkret eksempel:
”En af konsekvenserne af Rikkes skade
er, at hun ind imellem gentager den
samme ting igen og igen og igen. Det kan
godt blive en belastning, men jeg har
lært et lille trick, hvor jeg tager Rikke i
hånden og stille og roligt beder hende
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bekræfte, at det, hun står og gentager,
også er det, hun gerne vil sige. Så stopper hun, og jeg bliver ikke irriteret på
hende, som jeg ellers kunne blive. Det
har taget toppen af en masse konflikter
– også mellem Rikke og vores datter”.

En redningskrans til familien
Lige præcis forholdet til teenagedatteren er en af de ting, som Rikke også selv
fremhæver, når vi taler om udbyttet af
at deltage i FITS. For selvom det kun er
Rikke og Søren, der har deltaget aktivt i
sessionerne med neuropsykologen, så
har de taget redskaber med hjem, som
har hjulpet på kommunikationen i
hjemmet generelt:
”Der er ingen tvivl om, at det her også
har været en stor belastning for vores
datter. Først hele situationen, hvor hun
genopliver mig, og siden resten af forløbet, hvor jeg bliver lagt i kunstigt koma i
14 dage. De mange operationer, ventetiden og usikkerheden: Ville jeg overhovedet vågne efter operationen? Og når jeg
så vågnede – hvilken slags mor vil hun
så have? Det er da sindssygt hårdt for en
datter at være en del af! Og i sidste ende
har hun fået en mor hjem, som har ændret sig og slet ikke kan det samme som
før. Jeg er sindssygt stolt over den måde,
vi er kommet igennem det her på som familie”, siger Rikke og fortsætter:

”Generelt er Søren og jeg blevet bedre til
at tale om tingene nu. Vi har fået udleveret en mappe med værktøjer i, og det
er det rene guld, der er i den. Sådan set
også for helt almindelige familier, som
ikke er blevet ramt af hjerneskade. Og vi
minder jævnligt hinanden om, at vi skal
kigge i mappen i hverdagen”, siger
Rikke.
Parforholdet er blevet styrket – måske
endda reddet – af at deltage i FITS. Og
generelt er sammenhængskraften i den
lille familie blevet bedre. Men derudover
har Søren oplevet en vigtig sidegevinst
ved at være med til sessionerne:
”Jeg er nok blevet en del mindre berøringsangst overfor at skulle tale med
andre mennesker om det, vi har været
igennem. Og som pårørende har det
også en stor værdi i sig selv at blive inddraget og føle sig set og hørt i forløbet –
det skal man ikke glemme. Den her type
af oplevelser sætter selvfølgelig alting i
perspektiv, og nu har jeg givet Rikke en
opgave, som hedder: Hvad vil vi have ud
af livet? Og så lever vi efter det. Livet er
kun til låns, så det er om at få det bedste
ud af det! Det har vi sagt til hinanden,
siden Rikke kom hjem fra Rigshospitalet for to år siden”.

Kort om FITS
FITS står for Familie Intervention efter Traumatisk Skade, men henvender sig – trods navnet – også
til patienter med skader efter sygdom, som fx stroke. I projektet inddeles de medvirkende i to grupper, hvor en kontrolgruppe får én psykoedukativ session, som varer to timer. Den anden gruppe
modtager i stedet for den behandling, som projektet undersøger effekten af, nemlig et længerevarende neuropsykologisk forløb, som henvender sig til familiens voksne.
Forløbet består af otte sessioner, som hver varer halvanden time. I løbet af forløbet sættes der bl.a.
ord på tanker, følelser, problemløsning, kommunikation og grænsesætning. Hver session følger en
nøje beskrevet manual, og efterfølgende undersøges familiernes udbytte af projektet med et omfattende spørgeskema.
Projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2021, og det er stadig muligt at melde sig som ramt familie: Der lukkes først for deltagelse i projektet til sommer. Familier kan deltage i projektet fra seks
måneder og op til to år efter udskrivelse fra sygehuset.
Læs mere om projektet på www.hvidovrehospital.dk/afdelinger-og-klinikker/
hjerneskader/forskning/Sider/Patient-og-paaroerende-perspektiv.aspx
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Samtaleforløb
for børn og unge
Når mor eller far bliver ramt af et stroke, retter rehabiliteringen sig helt naturligt mod den ramte.
Men faktisk skjuler børnene til de ramte ofte deres egne følelser og tanker, som de har brug for at
få behandlet. Det viser et netop afsluttet projekt, som Hjernesagen har afviklet i samarbejde med
Kommunikationscenter Hillerød.
Tekst og foto: Ulf Joel Jensen

I samarbejde med Kommunikationscenteret i Hillerød har Hjernesagen
siden 2019 kørt et projekt med fokus på
børn og unge i familier med hjerneskade.
Projektet Samtaleforløb for børn og unge
blev afsluttet ved udgangen af 2020, og
har været et tilbud til i alt 11 familier om
et samtaleforløb med tre samtaler, hvor
børnene taler med en neuro- psykolog,
uden at familiens voksne deltager.
Psykolog Rikke Kieffer har været den
faglige forankring i projektet, der samtidig har fungeret som sidemandsoplæring af neuropsykologerne på Kommunikationscenteret i Hillerød. Rikke Kieffer har tidligere lavet et ph.D.-projekt
om, hvordan det påvirker børn, at en af
deres forældre får en hjerneskade. Dengang konkluderede hun, at det har stor
indflydelse på barnets eller den unges
liv: Børnene har det ofte sværere, end
deres omgivelser er klar over, og nogen
går sågar rundt med symptomer på
posttraumatisk stresssyndrom.
”Dengang fandt jeg, at børnene ofte
holdt deres symptomer skjult for forældrene, formentlig i et forsøg på at
skærme de syge forældre, som de ikke
ønskede at belaste yderligere. Og på
mange måder har det her projekt bekræftet min forskning”, indleder Rikke
Kieffer og uddyber: ”Børnene er mær-

ikke været specielt interesserede i den
sidste del. Til gengæld har de haft et
meget stort behov for at tale om de svære følelser, de selv går og tumler med.

kede af deres forældres hjerneskade.
Samtidig kan vi også konkludere, at børnene er glade for at få et rum alene, hvor
der er plads til de svære følelser som de
oplever når familien rammes af alvorlig
sygdom. I vores løbende evaluering har
vi spurgt alle deltagerne, om de gerne
ville have deres forældre med til samtalerne – og her har svaret meget klart
været nej. De har brug for et frirum for
at kunne tale helt åbent”.

Børnene går i overlevelsesmode
Projektet har både haft fokus på børnenes følelsesmæssige problemer og på at
lære deltagerne mere om hjernen og
hjerneskader. På det tidspunkt, hvor
Rikke Kieffer møder børnene, har de

”Det handler i bund og grund om at
møde dem i det svære. Det kan fx være
oplevelsen af, at de pludselig skal til at
tage hensyn til deres forældre. Eller at
nogen har en oplevelse af, at de i virkeligheden har mistet begge forældre,
fordi den raske pludselig bliver meget
mere presset i hverdagen – og der derfor bliver mindre overskud til børnene.
Eller følelsen af, at de ind imellem simpelthen bliver trætte af den ramte forældre”, forklarer Rikke Kieffer.
Generelt er billedet, at der opstår mange
konflikter og frustrationer. Primært
med andre søskende og med forældrene. Til gengæld oplever mange også
perioder, hvor det udefra set tilsyneladende går rigtigt godt: Barnet eller den
unge bider tænderne sammen og klarer
sig fint i skolen. Men det har skjulte omkostninger.
”De går i en slags overlevelsesmode, kan
man sige: Der er ikke plads til mere krise
i familien, så børnene vender tingene
indad, tager ansvaret på sig og klarer sig
gennem hverdagen. Men samtidig bygger de frustrationer og tristhed op som
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bliver frosset fast i en slags usynlig sorg.
De får ikke talt med nogen om deres
egne følelser: fordi de oplever at deres
jævnaldrende ikke kan forstå de komplekse følelser som de bærer rundt på”.

Bærer på store traumer
”Der ligger også en særlig pointe i, at omgivelserne simpelthen ikke kan se, hvordan børnene har det indeni. Ofte
kommer det som en stor overraskelse,
at de faktisk går og tumler med en hel
masse. Forældre, skole, trænere i fritidsaktiviteter osv. tror alle sammen, at
børnene har det bedre, end de selv oplever – netop fordi de tager opgaven på sig
og overlever hverdagen”, siger hun.
Men selvom man ikke kan se det udefra,
så er det ikke ensbetydende at børnene
er i trivsel. Og derfor er Rikke Kieffer
ikke i tvivl om, at det vil være rigtigt
godt med et psykologisk tilbud målrettet netop denne gruppe børn. Og at det
er helt essentielt, at børnene får lov til at

tale med psykologen alene uden forældrene. Simpelthen for at skabe et trygt
rum, hvor fokus er de unges følelser og

HjerneHjælper App
Neurologisk Afdeling på Herlev
Hospital har udviklet en app til
børn og unge, som har en forældre, der er ramt af sygdom i hjernen. Folkene bag app’en understreger, at den ikke kan stå alene
eller erstatte terapeutiske foranstaltninger. Men den hjælpe børnene med øget viden om sygdom i
hjernen, tilbyde en ramme for
dialog om deres spørgsmål og bekymringer – og guide dem videre
til mere viden på området.
App’en hedder HjerneHjælper
App og er udviklet til iPhones.
Den kan downloades gratis fra
Appstore og iTunes.

tanker som opstår når en forældre bliver ramt af en alvorlig hjerneskade.
”Der er ingen tvivl om, at de relationelle
tab, som er forbundet med alvorlig sygdom hos en forælder, er traumatiske begivenheder for børn. Derfor indgår en
bearbejdning af barners voldsomme oplevelser i forbindelse med forælderens
stroke/skade i kurset, bl.a., når vi laver
traumeterapi med tegning. Børnene og
de unge kan huske helt små detaljer fra
da, de forældrene fik skaden eller da de
fik at vide, hvad der var sket, og også besøgene på hospitalet: Og de kan gengive
det helt minutiøst i deres tegninger –
selv flere år efter det skete”, fortæller
hun. Her er fokus igen på børnene kan
udtrykke deres oplevelser og følelser i
situationen på en udviklingssensitiv
måde.

Tre-fire samtaler er passende
Deltagerne i Samtaleforløb for børn og
unge har været mellem syv og 19 år. De
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Som en del af projektet har Rikke Kieffer tilbudt børnene traumeterapi med tegning.

har alle taget godt imod tilbuddet og oplevet et stort udbytte af det – også de af
dem, som indledningsvis var skeptiske.
”Helt overordnet er tilbagemeldingerne
fra deltagerne, at de har brug for – og
har haft gavn af at have – lov til at få luft
for deres følelser. Det handler også om
at møde dem i de svære følelser og om
at kunne rumme og normaliserer disse.

Derfor oplever alle deltagerne også, at
tre eller måske fire samtaler er et passende forløb”, siger Rikke Kieffer.

de første samtaler med deltagerne – og
siden overtage styringen i samtalerne
selv med supervision.

Hun oplever også, at delen med sidemandsoplæring er gået godt: De deltagende medarbejdere på Kommunikationscenteret i Hillerød har fået et fint
udbytte af at se med, når Rikke har taget

”Det giver god mening at vise i praksis,
hvordan de kan tale med børn og unge
om svære emner på en måde, hvor børnene får mulighed for at udrykke deres
følelser”, siger Rikke Kieffer.
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Hjernegymnastik
I samarbejde med Lidl præsenterer Hjernesagen hermed en omgang hjernegymnastik til vinteraftenerne!
Løs krydsordet og send løsningen til admin@hjernesagen.dk senest den 2. februar, så deltager du i lodtrækningen om
et gavekort på 500 kr. til indkøb i en af Lidls butikker.
Du kan læse mere om Lidls samarbejde med Hjernesagen og arbejde med lignende organisationer på lidl.dk/csr.

Husk din medicin
- og hjælp andre imens
Læs mere på drugstars.com, find app’en i App-store
eller Play butikken og se instruktionsvideo på
Hjernesagen.dk
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KLUMMEN:

Den Gode
Genoptræningsplan
”Findes der en dårlig genoptræningsplan?” Det spørgsmål fik jeg fra en overlæge på en neurologisk afdeling for knap
tre år siden. Mit svar lød: ”Ja, det gør der.
Der er findes desværre også tilfælde,
hvor der slet ikke udarbejdes en genoptræningsplan, selvom der er et behov.”
Opfattelsen stod jeg ikke alene med:
Rigsrevisionens beretning om indsatsen
over for patienter med hjer-neskade
(2016) påpegede, at hospitalerne ikke
fuldt ud efterlevede bekendtgørelsen
om genoptrænings-planer. Det blev
fremhævet, at antallet af genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau var for lavt, og at
genoptræningsplanerne generelt ikke
blev sendt rettidigt. Sundhedsstyrelsens Servicetjek på hjerneskadeområdet (2017) understøttede dette med en
anbefaling om, at hospitalerne skulle
tage initiativ til at øge læger og andet
sundhedsfagligt personales viden om
lovgrundlaget for genoptræningsplanen. Og at hospitalerne skulle starte initiativer, der i højere grad skulle sikre, at
genoptræningsplanen blev udarbejdet i
samarbejde med patient og pårørende.
Det førte til, at Den gode Genoptræningsplan blev søsat i foråret 2018. Det
var et landsdækkende projekt mellem
de fem regioner, som afsluttedes i 2020.

Projektets primære formål var at styrke
læger og andet sundhedsfagligt personales viden om genoptræningsplanen
og at arbejde systematisk med at øge
kvalite-ten af genoptræningsplanerne i
Danmark – fx ved at komme med mere
klare anbefalinger for behovet for genoptræning og rehabilitering efter udskrivelse.

den øgede opmærksomhed har der
været mange positive sideeffekter lokalt. Fx ændrede arbejdsgange med
fokus på patientinddragelse eller kommunal overlevering af informationer.
Projektet har ikke haft til formål at undersøge, hvorvidt kommunerne har efterkommet anbefalingerne i genoptræningsplanen.

Det har bl.a. resulteret i landsdækkende
undervisningsmateriale, e-læringskursus og lommekort, som skulle anvendes
til kompetenceudvikling. Materialet er
blevet til i et samarbejde med bl.a. Sundhedsstyrelsen, patientforeninger (Hjernesagen), kommuner m.m. Samtlige
neurologiske afdelinger og tilhørende
terapier i Danmark er tilbudt undervisning, og mere end 1.200 personer har
deltaget. Mere end 80 procent af de underviste gav udtryk for, at undervisningen var relevant for det daglige arbejde
samt bidrog til øget vi-densniveau. Med

Projektets materiale er forankret på en
hjemmeside, som frit kan benyttes. Den
henvender sig primært til sundhedsprofessionelle med tilknytning til hjerneskaderehabilitering. Her finder man
korte animationsfilm, som introducerer
den gældende lovgivning om genoptræning og genoptræningsplaner, ligesom
der findes lommekort og undervisningsmateriale.

KARIN SPANGSBERG
Projektleder,
Afdeling for Hjerne- og
Nervesygdomme, Rigshospitalet.
Medlem af Hjernesagens
Ekspertpanel.
Se mere på hjemmesiden:
www.ggop.dk

Der er mange rigtigt gode grunde til at
fastholde et fokus på arbejdet med genoptræningsplanen. Derfor gælder det
bl.a. om at holde vidensniveauet højt
blandt det sundhedsfaglige personale
på hospitalerne. Ligesom vi gennem
kvalitetsarbejde og inddragelse af patient og pårørende skal arbejde for at kvalificere indholdet i genoptræningsplanerne også fremover.
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At dele ud af sit
overskud
Sidste år donerede Charlottenlund Inner Wheel Klub efter 31 års beståen deres klubformue til
Hjernesagen, da klubben lukkede. I den anledning har vi talt med den nu forhenværende pastpræsident
Alice Waldner – om Inner Wheel, lysten til at gøre en forskel og hendes tilknytning til Hjernesagen.
Af Ulf Joel Jensen

”Det, der samler os i Inner Wheel, er bl.a.,
at vi laver hjælpearbejde. Ideerne er
mange, når det drejer sig om at samle
penge ind til gode formål: Det kan være
at arrangere bridgeturneringer, loppemarkeder eller at sælge kurvetasker fra
Madagaskar. Grundtanken er, at man
har et overskud, som man på en eller
anden måde gerne vil dele ud af. Derudover er Inner Wheel et fantastisk netværk og en mulighed for at komme i
kontakt både med andre kvinder som
en selv og komme ud i hjørner af livet,
man normalt ikke har så store berøringsflader med”, indleder Alice Waldner, fra Charlottenlund Inner Wheel
Klub.
Alice Waldner har været et engageret og
meget aktivt medlem af netværket,
siden hun i starten af nullerne vendte
hjem til Danmark efter 30 års ophold i
udlandet. Hun startede i København
Inner Wheel Klub 2002, for siden at
skifte til Charlottenlund Inner Wheel
Klub.
Begge steder var det især det internationale samarbejde, hvor hun kunne
bruge sine erfaringer og kontakter fra
Hamborg, der interesserede hende. Således blev der hurtigt etableret en venskabsklub mellem København og
Hamborg med gensidige besøg. Senere
som medlem af Charlottenlund Inner
Wheel besøgte deltagere af flere sjællandske klubber på en tre dages bustur
Alice Waldner har siden foråret 2019 delvis boet i Spanien,
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til Lübeck-Hamborg de nordtyske klubber. Desuden har hun været arrangør og
tovholder for et internationalt møde, der
efter tur samler alle distrikterne omkring Østersøen hvert 3 år.

Mangeårigt medlem
af Hjernesagen
”Jeg er aldrig gået af vejen for udfordringer, og det er dejligt at være med til
at gøre en forskel. I Inner Wheel forsøger vi at gøre noget godt – uden at det er
ren velgørenhed. Først og fremmest er
det et kvindenetværk”, forklarer Alice
Waldner.
Ud over at være engageret Inner Wheel’er har Alice Waldner også gennem
mange år været medlem af Hjernesagen. Hendes mor fik et slagtilfælde i
1995, og siden da har Alice Waldner med
interesse fulgt sagens arbejde. I hendes
år som præsident arrangerede hun således et Intercitymøde for alle klubber til
et foredrag af Hjernesagens direktør
Birgitte Hysse Forschhammer. Det var
derfor også glædeligt for hende, at klubbens medlemmer ved lukningen året

efter enstemmigt besluttede at donere
deres formue til Hjernesagen.
Selvom Alice Waldners engangement i
Inner Wheel har haft et internationalt
fokus, understreger hun, at de fleste
bruger netværket lokalt.
”Det er en helt fantastisk mulighed for at
mødes med andre og udvide sin hori-

sont. Man kan kun ønske sig, at flere får
øjnene op for hvilke muligheder, der ligger i et medlemskab.
Inner Wheel har ry for at være en af de
bedst bevarede hemmeligheder – til
trods for de mange tusinde medlemmer
– og det er lidt en skam, for mange flere
kvinder kunne få et stort udbytte af at
være med”, slutter hun.

앫 Inner Wheel er verdens største netværksorganisation
for kvinder og er etableret i 104 lande, med i alt
knap 4.000 klubber og ca. 108.000 medlemmer.
앫 Organisationen opstod i 1920’ernes England som en kvindeafdeling af Rotary: For at være medlem af netværket skulle
. ens mand oprindeligt være rotarianer, men det er nu lavet om
앫 I dag kan alle kvinder således blive medlem af Inner Wheel, så
længe man deler netværkets målsætninger, som handler om
international forståelse og hjælpsomhed.
앫 I Danmark har organisationen knap 2.600 medlemmer fordelt
på 100 klubber.

2021

Hjernesagens
repræsentantskabsmøde

Afholdes 29. – 30. maj på Vejle Centerhotel
Yderligere informationer følger, når vi nærmer os arrangementet
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Ved bladets deadline er det umuligt at forudsige, om vinterens
aktiviteter bliver påvirket af
coronaepidemien. Derfor opfordrer vi til, at du tjekker med din
lokalforening, om arrangementerne bliver afholdt.

Region

ning,
COVID-19: Tjek med din lokalfore
udt.
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eller
t
aflys
er
ent
om dit arrangem

Hjernesagen
i Albertslund
Formand: Claus Hauritz
Tlf. 20 22 18 69
Faste aktiviteter
Medlemsmøde kl. 12.30-15.30 på
udvalgte datoer.
Sted: BS 72’s klubhus, Vridsløsevej 1,
2620 Albertslund.

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 bestyrelser 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

Hjernesagen Bornholms
Regionskommune
Formand: Vivi Sørensen
Tlf. 29 91 53 09
E-mail: bornholm@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Hjernesagscaféen for senhjerneskadede og pårørende har åbent den første tirsdag i måneden kl. 18-22.
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 Blomstercaféen er lukket.
Yderligere oplysninger samt tilmelding til arrangementer
Kontakt Arne, tlf. 27 63 11 52.
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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. Aktiviteter med afspænding/gymnastik,
fællessang med klaverakkompagnement, frokost og socialt samvær.
Tilmelding 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 velkomne.
Der er enkelte ledige pladser.
Aktiviteter vinter/forår
쎲 Lørdag 13. marts kl. 11
Generalforsamling med efterfølgende spisning. Sted: Telefonfabrikken, Telefonvej 8, 2860 Søborg.
Tilmelding: Til formanden.
Hvis du har en e-mail, vil vi være taknemmelige, om du sender adressen til
vores e-mailadresse – på forhånd tak.

Støt Hjernesagen
Konto 3129 - 3350130640
eller www.hjernesagen.dk

Vedtægter for
Hjernesagens
lokale foreninger

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:
• Valg af dirigent.

Forslag, der ønskes behandlet
på generalforsamlingen,
skal være formanden i
hænde senest en uge før
generalforsamlingen.

• Behandling af indkomne forslag.

• Valg af referent og stemmetællere.
• Bestyrelsens beretning til godkendelse.
• Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
• Fremlæggelse af budget til orientering.
• 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.

LANDET RUNDT

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. 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.
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hold til vedtægterne. Gratis. Tilmelding: Gerne senest 18. marts af hensyn til forplejning.

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

Skolen for Apopleksiog Afasiramte
Skolen holder til i vores lokaler på
Lyshøjgårdsvej 43. Der er undervisning i dansk, skrivning og hukommelsestræning samt edb. Der tilbydes
også afspænding, yoga, korsang m.m.
Se nærmere på Afasiskolens hjemmeside. Få en snak med skolens leder,
Hanne Jæger, tlf. 60 10 41 55.

Faste aktiviteter
Tirsdage og torsdage kl. 10-15 er
der åbent på aktivitetscentret NyViemosegård.
På aktivitetscentret Ny-Viemosegård
hygger vi os med sang og musik. I
vort træværksted kan du begge dage
lære at arbejde på trædrejebænk
under kyndig vejledning af vores garvede husflidsspecialister. Som noget
nyt kan du slibe sten til smykker og
lignende. Videostuen og netcaféen
står til fri afbenyttelse. Sted: Rønnevangs Allé 5, 3400 Hillerød.
Pris: Kr. 60 for kaffe og middagsmad.
Drikkevarer kan købes billigt.
Tilmelding hos formanden.

Find os på Facebook: Hjernesagen København og Frederiksberg.

Følg med på Facebook: Hjernesagen i
Nordsjælland – Viemosegaard.

Husk at se efter tilbud under Region
Hovedstadens fælles arrangementer.

Bassintræning
Holdtræning i varmtvandsbassin på
Nordsjællands Hospital hver fredag
kl. 14.15-15.00. Sted: Nordsjællands
Hospital, Frederikssundsvej 30, 3600
Frederikssund. Pris: Kr. 2.000 for 40
lektioner. Tilmelding: Til formanden.

Møde for pårørende
Kom og mød andre pårørende. Yderligere oplysninger samt tilmelding til
Anni Andersen, tlf. 24 21 67 73.

På grund af Covid-19 har vi ikke planlagt så mange arrangementer. Hold
øje med vores Facebookgruppe og
hjemmeside – der vil vi opdatere, hvis
der bliver flere arrangementer.

Arrangementer afholdes, medmindre
andet er nævnt, på Rønnevangs alle
5, 3400 Hillerød

Aktiviteter vinter/forår
쎲 Søndag 31. januar kl. 13-16
Banko med fine gevinster. Der bliver
serveret mad og kaffe. Pris: Kr. 100 og
kr. 25 for 1 plade i 3 spil. Tilmelding:
Senest 22. januar. Her får du besked
om, hvorvidt arrangementet gennemføres.

Aktiviteter vinter/forår
쎲 Lørdag 23. januar kl. 15-21
Vinsmagning. Pris: Kr. 200, kr. 250
for gæster. Tilmelding: Senest 14. januar til formanden.

쎲 Søndag 28. marts kl. 13-16
Generalforsamling. Dagsorden i hen-

쎲 Søndag 28. februar kl. 12.30-17.00
Fastelavnsfest. Pris: Kr. 100. Tilmel-
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ding: Senest 18. februar til formanden.
쎲 Søndag 21. marts kl. 12.00-16.30
Generalforsamling i henhold til vedtægterne. Herefter spiser vi sildemadder og forloren skildpadde. Pris:
Kr. 100. Tilmelding: Senest 11. marts
til formanden.
쎲 Søndag 11. april kl. 12.30-17.00
Påskefrokost. Pris: Kr. 150. Tilmelding: Senest 1. april til formanden.

Hjernesagen i Rødovre,
Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj og
Vallensbæk
Formand:
Ved redaktionens afslutning var der
ikke valgt en ny bestyrelse.
E-mail:
herlev-hvidovre@hjernesagen.dk

Hjernesagen
i Tårnby og Dragør
Formand: Inge-Lise Adelhardt
Tlf. 28 83 47 85
E-mail:
taarnby-dragoer@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Medlemmer af Hjernesagen i
Tårnby/Dragør kan aftale møde
med repræsentanter fra lokalbestyrelsen den første mandag i måneden
inden cafemødet i Foreningscentret
Postkassen, Amager Landevej 71,
2770 Kastrup. 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, da forudgående aftale er
nødvendig.
Cafemøder foregår mandage i ulige
uger kl. 14-16. Sted: Postkassen,
Amager Landevej, lokale 1 i stuen 71,
2770 Kastrup. Medlemmer betaler
for kaffe og brød kr. 15. Gæster betaler ligeledes for kaffe og brød samt en
deltagerpris for nogle af møderne.
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Tilmelding: Senest 2 dage før til Lizzie
Gylstoff, tlf. 61 70 19 61 eller formanden. Bemærk: Der er ikke cafemøde
22. februar.
Husk også den hyggelige gåtur på
Hjertestien kl. 11 på følgende datoer:
17. januar, 21. februar og 21. marts.
Sted: Mødested er ved Vandtårnet
ved Englandsvej. Yderligere information fås hos formanden eller hos Asbjørn Rasmussen, tlf. 22 79 58 18.
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hver gang. Sted: Karlslunde Skole i
gymnastiksalen, Karlslunde Landevej
22B. Pris: Kom og prøv. Medlemskab
derefter kr. 750 for den ramte.
Pårørende/hjælper gratis.
Tilmelding: Til formanden.
Løbende information om vores lokalforening. Send en mail til formanden, der så vil sende dig nyheder pr.
mail.

Sjælland

Aktiviteter vinter/forår
쎲 Lørdag 30. januar kl. 10-15
Temalørdag. Sted: Greve Borgerhus,
Greveager 9, 2670 Greve. Pris: Kr. 75
inkl. morgenmad og frokost.

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

쎲 Tirsdag 9. februar kl. 17
Generalforsamling samt hygge.
Foreningen er vært med lidt mad
efter endt generalforsamling.

Hjernesagen i Greve og
Høje Taastrup

쎲 Tirsdag 2. marts kl. 17-20
Fremvisning af hjælpemidler,
elektriske køretøjer m.m.
Sandwich: Kr. 35.

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

쎲 Tirsdag 6. april
Påskefrokost. Information følger.

Region

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. Smørrebrød 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

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 medlemmer, for andre kr. 35.
Bemærk: Der er ingen arrangementer 18. februar, 18. marts 1. april og
15. april.
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.
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Aktiviteter vinter/forår
쎲 Torsdag 21. januar kl. 16-18
Besøg af fysioterapeut Dorte Pihl.
쎲 Torsdag 4. februar kl. 16-18
Foredrag med Kim Eriksen om
Astrid Lindgren.
쎲 Torsdag 4. marts kl. 16-18
Cafemøde med sang og musik.
쎲 Søndag 21. marts kl. 12
Generalforsamling kl. 13. Spisning
for medlemmer kl. 12. Tilmelding: Senest 4. marts til formanden.
쎲 Lørdag 17. april
Regionsfest. Sted: De Hvide Svaner,
Karrebæksminde. Tilmelding og betaling: Senest 4. februar til formanden.

Hjernesagen
i Holbæk og Odsherred
Formand: Ilse Rosenkilde Johansson
Tlf. 55 54 83 00
E-mail:
holbaek-odsherred@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Vores arrangementer torsdage i
lige uger kl. 16-18 foregår, medmindre andet er nævnt, på Elisabeth Centret, Carl Reffsvej 2, 4300 Holbæk.
Der er elevator, følg blot pilen.
Hvor intet er nævnt under de enkelte aktiviteter, gælder følgende:
Pris: Kr. 20 for kaffe. Tilmelding senest 8 dage før til formanden.
Tilmelding er bindende, hvis der er
spisning.
Ret til evt. ændringer forbeholdes.

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. 15-17 på Aktivitetscenter Munkesøen, Esbern

LANDET RUNDT
Snaresvej 55, 4400 Kalundborg. Pris
medmindre andet er anført: Kr. 15.
I øjeblikket mødes vi ikke på grund af
Covid-19. Hvis vi får lov til at mødes
efter jul, starter vi op og taler om forårsprogrammet til første møde.
Aktiviteter vinter/forår
쎲 Onsdag 20. januar kl. 15
Hyggemøde.
쎲 Onsdag 3. februar kl. 15
Nytårskur. Teresa fra Nyvangskirken underholder.

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 kl. 13. Pris for kaffe
og kage: Kr. 15. Bus nr. 251 fra Køge
mod St. Heddinge, stoppested Æblevej, lige efter Dagli’Brugsen.
Med henvendelse angående
programmet eller andet:
Kontakt næstformanden:
Gitte Krogh, tlf. 31983958.
Tilmelding til vores arrangementer
samt betaling: Kontakt formanden.

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 Pedersen,
tlf. 51 49 07 48.
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Alle medlemmer kan deltage i aktiviteterne i Guldborgsund. Ring til
formanden.

Afasicafé
Afasicafe afholdes første halvår, hvis
forholdene tillader. Kontakt formanden for mere information.

Hjernesagen i Ringsted

Aktiviteter vinter/forår
쎲 Torsdag 4. marts kl. 17-20
Generalforsamling. Dagsorden ifølge
vedtægterne. Sted: Rehabiliteringscenter Trekroner, Trekroner Centervej 41, 4000 Roskilde. Tilmelding:
Som ved møder.

Formand: Gurli Jakobsen
Tlf. 29 90 85 98
E-mail: ringsted@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Hyggeeftermiddag kl. 15-17 følgende torsdage: 21. januar, 4. februar,
18. februar, 4. marts og 8. april.
Mødested, hvis intet andet er nævnt:
Hyldegården, Hyldegårdsvej 42,
400 Ringsted.
Aktiviteter vinter/forår
쎲 Torsdag 18. marts kl. 17-20
Generalforsamling. Dagsorden ifølge
vedtægter. Tilmelding: Til spisning til
Gurli, tlf. 29 90 85 98, eller Britt,
tlf. 29 80 95 50.
쎲 Torsdag 22. april kl. 14-17
Udflugt. Program følger.

Hjernesagen
i Roskilde og Lejre
Formand: Jørgen Boesgård
Tlf. 21 75 92 27
E-mail: roskildelejre@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Medlemsmøder. Du/I må orientere
jer om, hvor møderne afholdes, når
du/I modtager indbydelse. Tilmelding
til de faste møder skal ske enten på
e-mail til lokalforeningen eller til
Hanna Jensen, tlf. 24 78 55 18, senest
kl. 20 søndagen før. Der bestilles kaffe
og 2 stk. smørrebrød til kr. 30, som
betales kontant.
Netværkscafé for pårørende til
hjerneskadede
Vi mødes på Rehabiliteringscenter
Trekroner, Trekroner Centervej 41,
4000 Roskilde. Kontakt formanden
for oplysninger vedrørende netværkscaféen eller se lokal hjemmeside.

Da vi ikke på nuværende tidspunkt
ved, hvilke arrangementer og aktiviteter det vil være muligt at afholde,
må I holde jer orienteret på vores lokale hjemmeside.
Ønskes løbende information om lokalforeningens aktiviteter pr. mail, så
send en mail til roskilde-lejre@hjernesagen.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 pårørende onsdage i lige uger kl. 18,
medmindre andet er anført. Der bestilles 2 stk. smørrebrød pr. deltager,
og der er kaffe og kage. Øl og vand
kan købes. Pris: Kr. 40.
Sted: Nørrevangsskolen, 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 lokalforening. Send en mail til formanden, der så vil sende dig nyheder pr.
mail.
Aktiviteter vinter/forår
쎲 Onsdag 13. januar kl. 18
Nytårskur. Vi hygger os med spisning og derefter ”boblevand”, kransekage og kaffe.
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쎲 Onsdag 27. januar kl. 18
Spisning og bankospil.
쎲 Onsdag 10. februar kl. 18
Spisning og sang med musik.
쎲 Onsdag 24. februar kl. 18
Spisning og bocciaspil.
쎲 Onsdag 10. marts kl. 18
Generalforsamling. Dagsorden ifølge
vedtægter. Foreningen giver smørrebrød til medlemmer efter generalforsamlingen. Forslag, der ønskes
behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde senest
8 dage før. Tilmelding: Til formanden
til smørrebrød.
쎲 Onsdag 24. marts kl. 18
Spisning og pakkespil.
쎲 Onsdag 7. april kl. 18
Påskefrokost. Pris: Kr. 150 pr. deltager. Tilmelding: Senest 1. april til formanden.

Region

Syddanmark
Kontaktperson fra hovedbestyrelsen
for regionens bestyrelser er:
Formand: Flemming Frederiksen
tlf. 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 58, 6200 Aabenraa. Pris:
Kr. 20 for kaffe og brød.
Netværkscafé for pårørende mødes
den 2. onsdag i hver måned
kl. 19-21. Alle pårørende er velkomne. Yderligere oplysninger fås
hos formanden eller Annegrethe
Borring, tlf. 24 91 33 60.
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Hjernesagen i Assens,
Faaborg-Midtfyn, Langeland, Middelfart, Svendborg og Ærø
Formand: Flemming Frederiksen
Tlf. 21 60 08 28
E-mail: sydfyn@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Mandegruppen. Madlavning for
finere mænd den anden torsdag i
måneden kl. 16.30-19.30. Pris: Kr. 50
pr. person pr. mødegang for mad og
drikke. Er du interesseret, så ring
eller skriv til formanden senest
søndagen før.
Motionscafé hver mandag kl. 14.3015.30 med efterfølgende socialt
samvær med kaffe og brød. Pris pr.
gang: Kr. 10 for motion og kr. 10 for
kaffe og brød. Tilmelding:
Pga. Covid-19 er der tilmelding til
Helle Juel, tlf. 51 33 62 09.
”Skibet” torsdage i lige uger kl.
15.00-17.30. Et mødested for mennesker med erhvervet hjerneskade og
deres pårørende. Der er kaffeklub,
fællesspisning, samtalegrupper, film
m.m. Sted: ”Skibet”, Statende 46,
Æreskøbing. Pris og tilmelding:
Kontakt Catharina Freudendahl,
tlf. 23 84 46 37.
Netværks- og samtalegruppe for pårørende den sidste torsdag i måneden kl. 19.00-21.30. Vi mødes og
snakker over en kop kaffe og kage.
Gratis kaffe/te og kage. Tilmelding:
Til Helle Juel, tlf. 51 33 62 09.
Alle arrangementer finder sted i Aktivcentret, Dærupvej 5, Glamsbjerg
medmindre andet er nævnt.
Aktiviteter vinter/forår
쎲 Fredag 8. januar kl. 16
Foredrag og fællesspisning. Foredrag ved Esther Rützon om Karen
Brahe ”At forvalte sine talenter”.
Foredraget varer ca. en time. Der er
fællesspisning bagefter. Pris: Kr. 100
pr. person til mad og drikkevare samt
foredrag. Tilmelding: Senest 4. januar
til formanden.

LANDET RUNDT
쎲 Torsdag 4. februar kl. 17
Bøf og bowling. Vi bowler i en time,
hvorefter vi hygger os med et måltid
mad og god snak. Sted: Assens Bowlingcentret, Korsvangcentret, Korsvang i Assens. Pris: Bowling og mad
kr. 150. Sko og drikkevare for egen
regning. Tilmelding: Senest 1. februar
til formanden.
쎲 Tirsdag 16. marts kl. 13
Hjerneugen i uge 11. Foredrag og
workshops med Hjernen i fokus for
fagpersonale, pårørende samt alle interesserede. Se annoncer i dagspressen og på Facebook angående sted og
tilmelding.
쎲 Lørdag 20. marts kl. 14
Generalforsamling. Dagsorden ifølge
vedtægter. Mød op til årets vigtigste
arrangement i vores forening. Det er
her, man kan fremkomme med ønsker til fremtidige arrangementer, foredrag, aktiviteter og andet samt
høre om nyt fra foreningen. Efter generalforsamlingen vil der være foredrag med Pernille Juhl om Genforeningen. Pernille Juhl er forfatter og
foredragsholder. Hun har skrevet
flere bøger om 1. og 2. verdenskrig
samt Genforeningen. Gratis. Tilmelding: Senest 14. marts til spisning til
formanden.
쎲 Torsdag 8. april kl. 17
Bøf og bowling. Vi bowler i en time,
hvorefter vi hygger os med et måltid
mad og god snak. Sted: Assens Bowlingcentret, Korsvangcentret, Korsvang i Assens. Pris: Bowling og mad
kr. 150. Sko og drikkevare for egen
regning. Tilmelding: Senest 6. april til
formanden.
Til alle arrangementer overholder vi
myndighedernes anvisninger om
Covid-19.
Der tages forbehold for ændringer.
I den “gule” folder, på hjemmesiden og
på Facebook kan du læse mere. Ret til
ændringer forbeholdes.

Juridisk rådgivning
om arv og testamente
testamente@hjernesagen.dk
Husk at anføre dit telefonnummer.

LANDET RUNDT

Hjernesagen
i Billund, Varde og Vejen
Formand: Hanne Nielsen
Tlf. 75 32 23 54 - 23 30 61 54
E-mail: billundvarde@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter i Grindsted
Samtalegruppe. Vi mødes 2. mandag
i måneden kl. 15. Sted: Mødestedet,
Nygade 29A, Grindsted. Har du ikke
været 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 første
mandag i måneden kl. 19. Sted:
Huset, Østergade 2, Vejen. Yderligere
oplysninger og tilmelding til Tove,
tlf. 21 46 48 54.
Aktiviteter vinter/forår
쎲 Tirsdag 2. marts kl. 15
Generalforsamling. Vi starter med
kaffe og musik. Sted: Vestermarkskirken, Nymarksvej 3, 7200 Grindsted.
Tilmelding: Senest 26. februar til formanden eller Tove, tlf. 21 46 48 54.
쎲 Tirsdag 30. marts kl. 18
Spisning efterfulgt af Helges gåtur
fra Nordkap hjem til Give i 2018 kl.
19. Sted: Huset Hovborg, Lindevej 7
A, 6682 Hovborg. Pris: Kr. 150. Tilmelding: Til Tove, tlf. 21 46 48 54,
eller Inger, 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
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Faste aktiviteter Esbjerg
Samtalegrupper tirsdage i ulige
uger kl. 14.30-16.30. Kaffe og brød:
Kr. 25. Pårørendegruppe sidste
torsdag i måneden kl. 16-18. Sted:
Vindrosen, Exnersgade 4 i Esbjerg.
Gratis træning på ETAC
Tirsdage kl. 14-16
Fredage kl. 12-14
OBS: Vi forbeholder os ret til at aflyse
arrangementer pga. corona-situationen. Vi håber, at arrangementerne
kan gennemføres, ellers hører I nærmere.
Følg med i vores gruppe på Facebook
om kommende aktiviteter, hvis der
bliver mulighed for at afholde nogle
arrangementer efter covid-19 regler.

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. Pris: Kr. 50 pr. person.
Sted: Fælleshuset på Thygesmindevej 81, 7000 Fredericia.
Tilmelding senest tirsdagen før til
formanden eller Jonna Jørgensen,
tlf. 25 30 53 97.

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.
Vigtigt: Beløb for deltagelse i de
forskellige aktiviteter bedes overført
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til konto i Nordea reg.nr. 2450 kontonr. 8975 838 367.
Hammelev Sport-genoptræningglad motion
Hver torsdag kl. 17-20 fra sep-maj i
Hammelev Hallen, Hammelev Bygade
28A, 6500 Vojens. Motionscenter,
gymnastik, kegler og boccia.
Efterfølgende spisning. Pris: Kr. 150
pr. år. Tilmelding til formanden.
Gåture med Gitte
Den sidste fredag i hver måned. Gåture med Hjerteforeningen og Syg Haderslev. Sted: Vi mødes på Hindemaj
på broen. Husk kaffe og kage. Gratis.
Tilmelding: Til Gitte, tlf. 22 82 44 18.
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
쎲 Onsdag 13. januar kl. 18
Grønkål, flæsk, pølser, hamburgerryg. Pris: Kr. 70.
Tilmelding: Til formanden.
쎲 Onsdag 3. februar kl. 19
Hygge.
쎲 Onsdag 10. februar kl. 19
Fastelavn med boller.
쎲 Onsdag 3. marts kl. 19
Generalforsamling med stjerneskud. Dagsorden ifølge vedtægter.
Tilmelding: Tilmelding til middag til
formanden.
쎲 Onsdag 10. marts kl. 19
Hygge.
쎲 Onsdag 14. april kl. 19
Påskefrokost. Pris: Kr. 50. Tilmelding: Til formanden.
Løbende information om vores lokalforening. Send en mail til formanden, der så vil sende dig nyheder pr.
mail.

Følg Hjernesagen på Facebook
Facebook.com/hjernesagen1
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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 arbejder med vores hobby på egen hånd.
Medbring selv det, du vil arbejde med.
Sted: Bolbro Brugerhus, indgang L,
lokale 2, Stadionvej 50, 5200 Odense
V. Gratis. Vi giver kaffen, og du kan
købe brød eller mad i caféen. Ingen
tilmelding. For yderligere information kontakt Dorthe Lauridsen,
tlf. 61 70 47 64.
Bemærk: Vi holder fri på skolernes
fridage og i deres ferier.
Medlemsaften
Onsdage i lige uger kl. 19-21. Netværk og samtale for både ramte og
pårørende. Sted: Bolbro Ældrecenter,
indgang E (Ældrecenter), Stadionvej
50, 5200 Odense V. Gratis. Vi byder på
kaffe. Ingen tilmelding.
Tema- og debataften
Se nærmere i aktivitetsoversigten og
invitationen, som sendes med posten.
Vi holder tema- og debataftener med
oplægsholdere fra Syddansk Universitet, 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.
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Hjernesagen i Kolding

Bemærk: Juleferie til 21. januar.

Formand: Ved redaktionens afslutning var der ikke valgt en ny formand

Aktiviteter vinter/forår
쎲 Torsdag 4. februar
Netværksmøde med gruppearbejde
om genoptræning.

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 foreningen. Der er kaffe på kanden.

Region

Midtjylland
Kontaktperson fra hovedbestyrelsen
for Hjernesagsforeningernes bestyrelser i Horsens, Hedensted og Silkeborg, Odder, Århus, Favrskov, Samsø
og Skanderborg, Herning og IkastBrande, Holstebro, Struer og Lemvig
samt Ringkøbing-Skjern er:
Jonna Jørgensen, tlf. 25 30 53 97
E-mail: jonna@hjernesagen.dk
Kontaktperson fra hovedbestyrelsen
for Hjernesagsforeningernes bestyrelser i Norddjurs, Syddjurs og Randers er: Jens Martin Sletting
Hansen, tlf. 21 71 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

Støt Hjernesagen
Konto 3129 - 3350130640,
MobilePay 85727
eller www.hjernesagen.dk

LANDET RUNDT

Faste aktiviteter
Medlemsmøder. Der skal foretages
tilmelding til formanden til alle aktiviteter på grund af corona-situationen. Man skal selv medbringe
kaffekop, te, kaffe samt brød.
Hvor intet andet er anført, er mødestedet Herning Frivillig Center, Fredensgade 14, 7400 Herning i
tidsrummet 13.30-15.30.

쎲 Torsdag 18. februar
Generalforsamling. Der serveres
sandwich, øl og vand kl. 12. Kl. 13 er
der generalforsamling i henhold til
vedtægterne.
쎲 Torsdag 4. marts
Netværksmøde med gruppearbejde.
쎲 Torsdag 18. marts
Netværksmøde. Kim laver påskedekorationer.
쎲 Torsdag 15. april
Netværksmøde, hvor vi spiller forskellige spil.

Hjernesagen i Holstebro,
Struer og Lemvig
Formand: Niels Slet
Tlf. 41 97 36 28
E-mail: holstebro@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Hjernesagens selvhjælpsgrupper i
Holstebro-Struer-Lemvig
Er du blevet ramt af en blodprop, en
hjerneblødning eller en anden form
for erhvervet hjerneskade? Eller er
du pårørende? Så kom og vær med i
gruppen, som består af selvhjulpne
og rimeligt velfungerende personer.
Kom og få en snak med andre i
samme situation.
Hjernesagens selvhjælpsgruppe
i Holstebro
Vi mødes den første onsdag i
måneden kl. 15-17. For ramte og pårørende. Pris: Kr. 10 for kaffe/te og
kage. Sted: Mødestedet, Kultur- og
Frivillighuset, Nygade 22 i Holstebro.
Tilmelding: 2 dage før til formanden.
Selvhjælpsgruppen i Lemvig-Struer
Vi mødes den første tirsdag i måneden kl. 15-17. Sted: Solsikkegården,
Storegade 9 B i Lemvig. Pris: Kr. 20

LANDET RUNDT
for kaffe/te og kage. Tilmelding: 2
dage før til formanden.

Hjernesagen i Horsens,
Hedensted og Silkeborg
Formand: John Henneberg
Tlf. 50 66 10 21
E-mail: horsens-hedensted@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Café i Hedensted.
Tirsdage kl. 15-17.
Der kan købes kaffe, te og brød med
ost. Sted: Frivillighuset, Østerbrogade 21 B, 8722 Hedensted.
Hyggeaftener.
Vi mødes den første onsdag i hver
måned kl. 19-21. Sted: ASV, Nørrebrogade 38 a, 8700 Horsens.
Pris: Kr. 25 for kaffe og kage. Tilmelding senest 2 dage før til formanden.
Har du nogle idéer/ønsker til aktiviteter, så er du velkommen til at kontakte formanden. Kommende idéer/
arrangementer vil blive delt på Facebook.
Det er dyrt at sende breve ud.
Send jeres e-mailadresse til
horsens-hedensted@hjernesagen.dk
– så kan vi kontakte jer pr. mail.
Vi behandler e-mailadresserne fortroligt, og de bliver ikke videregivet.
Aktiviteter vinter/forår
쎲 Onsdag 24. februar kl. 19
Generalforsamling. Sted: Aua,
Nørrebrogade 38a, 8700 Horsens.
Tilmelding: Senest 22. februar til
formanden.

Hjernesagen i Norddjurs,
Syddjurs og Randers
Formand: Ved redaktionens afslutning var der ikke valgt en ny bestyrelse.
E-mail: norddjurs@hjernesagen.dk
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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.
Bemærk: Det er usikkert, om vi kan
disponere over det sædvanlige lokale
i Aktivitetshuset fra januar.
Aktiviteter vinter/forår
쎲 Onsdag 20. januar kl. 13.30-15.30
Under planlægning.
쎲 Onsdag 17. februar kl. 13.30-15.30
Generalforsamling. Dagsorden ifølge
vedtægterne. Foreningen inviterer på
kaffe/te med kage.
쎲 Onsdag 17. marts kl. 13.30-15.30
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.
Ændringer kan forekomme, se hjemmesiden. Medmindre andet er anført,
er prisen kr. 30. Sted: RingkøbingSkjern Medborgerhus, Herningvej 7a,
6950 Ringkøbing.
Grundet corona er al mødeaktivitet
indstillet indtil videre, dog afvikles
generalforsamlingen i henhold til
foreningens vedtægter.
Aktiviteter vinter/forår
쎲 Tirsdag 16. februar kl. 14-16
Generalforsamling.

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. Vi er ved at finde
et nyt lokale. Se mere på vores Facebookside eller kontakt formanden.
Cafémøde i Favrskov kl. 15.30-18.00
den første onsdag i måneden. Ramte
og pårørende er velkomne. Se programmet i lokalaviserne. Sted: In
Side, Dalvej 1, 8450 Hammel.
Cafémøde i Skanderborg kl. 15-17
den anden onsdag i måneden. Ramte
er velkomne. Sted: Medborgerhuset,
Vestergade 14 A, 8660 Skanderborg.
Send os jeres e-mailadresser, så vi
kan sende jer beskeder på denne
måde og spare porto.
Vi har ikke fastlagt andre aktiviteter
end cafémøderne, da vi på nuværende tidspunkt ikke ved, hvordan
coronaen vil ramme os.
Følg med på Facebook i gruppen
Århus, Favrskov, Skanderborg og
Samsø.

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:
broenderslev@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Alle aktiviteter: hjerneskadecafe,
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træningsgrupper, pårørendegruppe
m.v. er aflyst indtil videre.
Vi vil give besked, så snart der åbnes
op for fælles aktiviteter.
Aktiviteter vinter/forår
쎲 Mandag 15. februar kl .16
Vi forsøger at afvikle Generalforsamling. Dagsorden vil være iflg. vedtægterne.
Sted: Aktivitetscenter Grønningen,
Bredgade i Brønderslev.

Hjernesagen
i Frederikshavn og Læsø
Formand: Poul Sørensen
Tlf. 21 77 35 15
E-mail:
frederikshavn@hjernesagen.dk
Vi har måtte aflyse flere planlagte aktiviteter, da vores lokale i Værestedet
stadig er lukket.
Derfor er vi i bestyrelsen enig om, at
fremtidig planlægning bliver for en
måned af gangen, hvilket vil fremgå
af Frederikshavn Lokalavis.

Hjernesagen i Hjørring
Formand: Richard Petersen
Tlf. 23 82 40 89
E-mail: hjoerring@hjernesagen.dk
Hjernesagen i Hjørring kan stadig
ikke komme ind på skolen, hvorfor vi
ikke har mulighed for at afvikle foreningens arrangementer eller gennemføre værkstederne.
Bliver der igen mulighed for at
komme ind på skolen vil bestyrelsen
via mail, Facebook eller den lokale
presse meddele, at nu går vi i gang
igen.
Aktiviteter vinter/forår
쎲 Onsdag 24. marts kl. 17-20
Generalforsamling. Dagsorden ifølge
vedtægterne. Forventet sluttid
ca. kl. 20. Sted: CKU-Vendsyssel,
Elsagervej 25, Hjørring.
Tilmelding: Af hensyn til maden
senest den 22. marts på foreningens
e-mail eller sms til formanden.
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LANDET RUNDT

Hjernesagen i Jammerbugt og Vesthimmerland

Hjernesagen
i Mariagerfjord og Rebild

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

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

Faste aktiviteter
Pårørendegruppe
Pårørendegruppe er sat på
stand-by.
Mødetidspunkt den første onsdag i
måneden fra kl. 15-17.
Sted: CKU-Himmerland, Vestre Boulevard 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 pårørende
Mødetidspunkt den første tirsdag i
måneden fra kl. 15-17.
Sted: Sundhedshuset, Sygehusvej 6,
9460 Brovst. Pris: Kr. 10. Kontaktperson: Birgit, tlf. 21 65 51 44.
Café og samværstilbud for borgere
med erhvervet hjerneskade og pårørende
Mødetidspunkt den tredje tirsdag i
måneden fra kl. 14-16.
Sted: Frivillighuset, Bredgade 39,
9490 Pandrup. Pris: Kr. 10. Kontaktperson: Birgit, tlf. 21 65 51 44.
Aktiviteter vinter/forår
쎲 Fredag 5. februar kl. 18
Nytårsfest. Der serveres en trerettersmenu. Der er levende musik. Pris:
Oplyses senere.
쎲 Torsdag 4. marts kl. 19
Generalforsamling. Dagsorden ifølge
vedtægterne. Foreningen er vært
med et måltid mad inden generalforsamlingen. Start kl. 18.
Mødested: Medmindre andet er oplyst, finder ovennævnte aktiviteter
sted på Globen i Løgstør, Frederik den
VII’s Allé 15, 9670 Løgstør.
Ved spørgsmål kontakt Birgit Pedersen, tlf. 21 65 51 44

Møder og arrangementer, hvis intet
andet er anført
Sted: Kulturhuset i Arden, Bluhmesgade 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
på sms, tlf. 21 93 66 64.
Aktiviteter vinter/forår
쎲 Torsdag 21. januar kl. 18.30-21.30
Billedforedrag ”Østersøen rundt”.
Pris: Kr. 65 inkl. let anretning,
kaffe/te og kage. Tilmelding: Senest
14. januar.
쎲 Onsdag 10. februar kl. 18.30-21.30
Tidligere præst Poul Arnbak kommer og fortæller om sin nye bog
”Sagn og sandheder”. Pris: Kr. 65 inkl.
let anretning, kaffe/te og kage. Tilmelding: Senest 3. februar.
쎲 Onsdag 10. marts kl. 18.00-21.30
Generalforsamling og Hjernesagens
næstformand, Jens Martin Sletting
Hansen, fortæller, hvad der sker i
landsforeningen. Pris: Gratis, men tilmelding nødvendig på grund af bespisningen. Tilmelding: Senest 3.
marts.
쎲 Torsdag 8. april kl. 17-21
Madlavning under ledelse af Birthe
Jensen. Sted: Bælum Skole, Skolevej
2, 9574 Bælum. Pris: Kr. 65. Vi skal
spise det mad, vi laver. Tilmelding:
Senest 1. april.
Det er dyrt at sende breve ud.
Send os din e-mailadresse, så sender
vi en indbydelse, hver gang vi har et
arrangement.
Hjernesagens bisiddere
i Mariagerfjord og Rebild
Ejgil Larsen, tlf. 20 41 33 31
Vibeke Bøgh-Kristensen,
tlf. 20 33 66 16.

LANDET RUNDT

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: Ferie i januar.
Aktiviteter vinter/forår
쎲 Torsdag 4. februar kl. 13
Besøg på Morsø Folkebibliotek.
Rundvisning med efterfølgende kaffe.
Sted: Holgersgade 7, 7900 Nykøbing
Mors. Gratis.
Tilmelding: Senest 1. februar til
Anders, tlf. 61 72 77 11.
쎲 Torsdag 4. marts kl. 16.30
Generalforsamling. Dagsorden ifølge
vedtægterne. Foreningen er vært
med spisning efter generalforsamlin-
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gen. Gratis. Tilmelding: Senest 2.
marts til formanden.
쎲 Torsdag 8. april kl. 11
Besøg på herregården Nørre Vosborg med frokost. Evt. kaffe på Hotel
Vinderup på hjemvejen. Sted:
Vembvej 35, 7570 Vemb. Pris: Kr. 70
for entre til herregården. Kaffe for
egen regning. Tilmelding: Senest 4.
april til Anne Grethe, tlf. 28 30 86 24.
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
Faste aktiviteter
Patientrådgivning
Hver tirsdag kl. 10-12 kan du møde
Hjernesagen i patientrådgivningens
lokaler i forhallen på Aalborg Universitetshospital Syd.
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Bemærk: Vi træffes ikke i skoleferierne.
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
쎲 Søndag 24. januar kl. 14
Generalforsamling. Dagsorden ifølge
vedtægterne.
쎲 Tirsdag 26. januar kl. 18.30
Hyggeaften med spisning. Tilmelding: Senest 19. januar.
쎲 Tirsdag 23. februar kl. 18.30
Hyggeaften med spisning. Herefter
pakkespil. Husk en pakke til en værdi
af kr. 20-30. Tilmelding: Senest 16. februar.
쎲 Tirsdag 30. marts kl. 18.30
Hyggeaften med spisning. Tilmelding: Senest 23. marts.

Søg et legat
Som medlem af Hjernesagen har du mulighed for at søge om et Zangger-legat for at
få dækket udgifter, der kan aflaste dit handicap.
Hjernesagen har en bevilling fra Zangger
Fonden, der gør det muligt for os at uddele legater til vores medlemmer.
Du kan fx søge om støtte til:
• Træningsforløb
• Psykologbehandling
• Familieterapi
• Sygdomsbehandling
Puljen uddeles i portioner op til 10.000
kroner.
Zangger Fonden er godkendt af Socialministeriet. Det betyder, at et eventuelt
legat som udgangspunkt er skattefrit.
Forudsætninger
For at ansøge om et Zangger-legat skal
du opfylde følgende:
• Du skal have søgt din kommune om
støtte og fået afslag

• Du kan tidligst ansøge efter et års
medlemskab af Hjernesagen
• Du kan ikke søge om støtte, hvis du allerede har købt det, du søger støtte til

• Vedlæg en kopi af afslaget fra din
kommune om støtte
• Vedlæg din og din evt. ægtefælles
seneste årsopgørelse fra SKAT

Sådan søger du
Du skal sende en ansøgning til
Hjernesagen, hvis du ønsker at søge om
et Zangger-legat.

Send din ansøgning til:
Hjernesagen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Ansøgning
I ansøgningen om legatet skriver du:
• Dine kontaktoplysninger:
Navn, medlemsnr., adresse
og telefonnr.
• Hvad du ansøger om støtte til
• En kort beskrivelse af dit sygdomsforløb, og hvordan den ansøgte støtte vil
aflaste dig
• Hvor stort et beløb, du søger om, og
evt. prisoverslag
• Kort beskrivelse af dine/jeres økonomiske forhold

Sådan behandler vi din ansøgning
Vi behandler ansøgninger løbende og ud
fra en vurdering af ansøgers økonomiske forhold. Du må forvente en sagsbehandlingstid på ca. en måned, fra vi får
din ansøgning med alle de nødvendige
informationer, som beskrevet ovenfor, til
du får skriftligt svar.
Kontakt
Hvis du har spørgsmål, kan du ringe
til Hjernesagens sekretariat på
tlf. 36 75 30 88.

