
Stort tema om 
coronepidemien:

Et helt umuligt valg
Familien Kristensen
fra Hjørring blev
tvunget til at vælge
hvilket af deres tre
børn, som under epi-
demien måtte besøge
deres far.

Op og ned på 
COVID-19 og stroke

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

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

7682 3333  

”Det her ophold er præcist 
det, jeg drømte om og 
ikke troede var muligt 
eller fandtes! Fantastisk 
fagligt dygtigt personale 
og autentiske mennesker, 
der giver alt hvad de har. 
Jeg vil klart anbefale det 
til andre”
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Indhold Dårlig søvn er et udtalt problem
To tredjedele af
alle mennesker,
som har haft en
blodprop i hjer-
nen, lider efter-
følgende af søvn- 
apnø – et over-
set, men meget alvorligt problem, lyder det
advarende fra professor Poul Jennum. 
Læs artiklen på side 8.

En fremtidsfuldmagt kan forebygge
mange problemer
Linda Holmberg kom økonomisk i
klemme, da hendes mand blev ramt af en
blodprop i hjernen. For han havde ikke
tegnet en fremtidsfuldmagt, og pludselig
var Linda ude af stand til at købe den bil,
de faktisk kun manglede at skrive slutsed-
del på. Samme bil, der skulle transportere
hende fra hjemmet i Roskilde til mandens
seng på Holbæk Sygehus. 
Læs artiklen på side 24.

Tema om coronaepidemien
De sidste måneder har stået i håndsprit-
tens tegn. Det har været nogle utrygge må-
neder med store konsekvenser for mange.
Læs vores store tema om coronaepide-
mien.
Side 10-21

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

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

Bank: 3129 3350130640
CVR-nr.: 1723 2932

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

Protektor: Hendes Kongelige Højhed 
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“Hjernesagen” udkommer ca. halvanden
måned efter deadline. Redaktionen forbe-
holder sig ret til at forkorte og redigere i
indsendt materiale. Stof, der er indsendt
uopfordret, kan ikke forventes optaget, og
det er heller ikke muligt at besvare alle
henvendelser. Artikler i bladet dækker
ikke nødvendigvis Hjernesagens syns-
punkter, når undtages lederen. Eftertryk
tilladt med kildeangivelse.
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26. september
Pårørendeinstruktørkursus
I Horsens. Mere info og tilmelding på
hjemmesiden
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KALENDER

Sommer/Efterår 2020

Hjernesagens ambassadører

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

... Sebastian Dorset, standupkomiker 

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

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

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

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

Foto:
Anders Kavin

Foto:
Bo Aagaard 

Simonsen

Uge 31 
27. juli – 2. august
Hjernesagens sekretariat holder 
ferielukket

17. august
Webinar
Om de svære følelser og ændrede roller
ved neuropsykolog Nadia Korfitsen.
Mere info og tilmelding på hjemmesiden

29.-30. august
Repræsentantskabsmøde i Hjernesagen
Årets udskudte repræsentantskabs-
møde afholdes på Vejle Center Hotel

19. september
Pårørendeinstruktørkursus
På Sjælland. Mere info og tilmelding på
hjemmesiden
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LEDER

Af Lise Beha Erichsen,
landsformand

Mærkelige måneder
Coronaepidemien har været skyld i enorme om-
væltninger. Men i enkelte tilfælde også i at det hele
er, som det plejer: Selvom jeg i sidste udgave af
dette blad erklærede, at det blev min sidste leder
efter 19 år i Hjernesagen, er det forsat mig, der sid-
der på posten. Det skyldes, at Hjernesagens re-
præsentantskabsmøde som så meget andet er
blevet udskudt på grund af epidemien.

De sidste måneder har været både vanskelige og
hårde. Som sagt har vores samfund undergået
store forandringer, som ingen var forberedt på. Det
har medført store omkostninger for mange fami-
lier. For adskillige har det været måneder præget
af sorg, savn og usikkerhed – for enkelte endda af
tab af menneskeliv. 

I Hjernesagen har vi i hele perioden med corona
gjort en ekstra indsats i et forsøg på at være der for
hinanden. Det gælder i sekretariatet såvel som i lo-
kalforeningerne. Alle skal have en stor tak for
deres indsats i en usikker tid.

Med støtte fra TrygFondens Sociale Akutpulje har
vi i samarbejde med ApoFysio blandt andet fået
lavet en serie små film om hjemmetræning. I det
hele taget har vi arbejdet intensivt med kommuni-
kation om coronaepidemien og COVID-19. Som alle
andre har vi oplevet, at det har været en svær
øvelse, fordi udmeldinger, anbefalinger og påbud
har ændret sig næsten fra dag til dag. Netop derfor
her det været vigtigt, at man på vores hjemmeside
hele tiden kan finde en opdateret liste over anbe-
falinger og relevante links til de områder, som sær-
ligt berører medlemmerne af Hjernesagen.

Vi har i hele perioden haft udvidet åbent i rådgiv-
ningen, og vores rådgivere har haft travlt med at
tale med medlemmer, der på den ene eller anden
måde er kommet i klemme under de mærkelige
forhold, epidemien har udløst. Mange har oplevet
at enten de selv eller deres kære har været isole-
rede – det har været utrygt og meget uvant. Læng-
ere inde i bladet kan du bl.a. læse om, hvordan
epidemien har påvirket livet hos familien Kristen-
sen fra Hjørring. Alt for mange af vores medlem-
mer har også oplevet, at deres rehabilitering og
sprogundervisning er blevet udskudt eller helt af-
lyst. 

Vi ved godt, at der har været mange årsager til den
manglende rehabiliteringsindsats: Kommunerne

har været meget optagede af at mindske smitte-
spredningen. Det bakker Hjernesagen helt op om.
Men vi må heller ikke glemme, at rehabilitering
efter erhvervet hjerneskade er og bliver en akut
funktion. Og skal den have en effekt, skal den til-
bydes tidligt og intensivt.

Derfor skrev vi tilbage i maj et brev til samtlige
borgmestre i Danmark og samtlige sundhedsud-
valgsformænd, hvor vi mindede om, at man skal
huske hjerneskaderehabiliteringen under genåb-
ningen af Danmark. Vi er i fortsat dialog med lan-
dets kommuner om reetableringen af genoptræ-
ning og undervisning. I skrivende stund er langt fra
alting faldet på plads, men vi gør vores yderste for
at skubbe på, så vi får en både sikker og hurtig ge-
nåbning. 

Det interessante er, at vi måske også kan tage
noget godt med os videre fra coronaepidemiens
hærgen. Sprogundervisningen har i de fleste kom-
muner mere eller mindre ligget stille i uger, nogle
steder måneder. Men alle steder har man også ar-
bejdet hårdt for at lægge i hvert fald dele af under-
visningen om til andre platforme. Der bliver
eksperimenteret med videoundervisning, online
materialer og meget andet. Det skal vi huske på –
også når hverdagen vender tilbage.

Afslutningsvis vil jeg understrege, at jeg håber, at
vi alle kommer godt ud på den anden side af epide-
mien. Og så vover jeg end -
nu engang at erklære, at
dette er min sidste leder, da
jeg fratræder som landsfor-
mand på det kommende
repræsentantskabsmøde.
Derfor vil jeg igen takke alle
medlemmer, jeg har mødt
gennem alle årene – det
kan man heldigvis ikke gø -
re for ofte. Det har været en
stor fornøjelse at være med
til at tegne Hjernesagens
profil, og jeg ønsker alt det
bedste for foreningen og
alle medlemmernes frem-
tid.

Lise Beha Erichsen, 
landsformand

De sidste måneder har været
både vanskelige og hårde.
Som sagt har vores samfund
undergået store forandringer,
som ingen var forberedt på. 

Det har medført store omkost-
ninger for mange familier. 
For adskillige har det været
måneder præget af sorg, savn
og usikkerhed – for enkelte
endda af tab af menneskeliv. 



Rude Strand flytter årets højskoleophold 
for apopleksiramte og pårørende
Som en følge af coronaepidemien har Rude Strand Højskole desværre set sig nødsaget til at udskyde årets ugekursus for apo -
pleksiramte og pårørende. Kurset var planlagt til oktober, men det bliver først afholdt den 16. – 30. oktober 2021. Hold øje med
Rude Strand Højskoles katalog for 2021, hvor der senere kommer en beskrivelse af programmet for det ugelange ophold mål-
rettet ramte og deres pårørende. Du kan læse mere om andre muligheder for højskoleophold på Rude Strand Højskole på
 rudestrandhojskole.dk
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Kan man reparere en
hjerne efter et stroke?
På Lund Universitet i Sverige har de i hvert fald taget et skridt
i den retning med et nyt studie, hvor en forskergruppe har
transplanteret hudceller fra et menneske ind i stroke-ramte
rottehjerner. Et halvt år efter transplantationen havde de nye
celler repareret hjerneskaden og skabt nye nerveforbindelser
på tværs af hjernen. 

Det giver et håb for, at det i fremtiden også bliver muligt at er-
statte døde nerveceller hos mennesker, som er ramt af stroke
– og dermed genskabe tabte hjernefunktioner. Men, under-
stregere professor Olle Lindvall, som står bag studiet, rejsen
fra et succesfuldt studie i en rottehjerne til en klinisk behand-
ling på mennesker er stadig lang!

Kilde: Proceedings of the National Academy of Sciences, 
Science Daily samt Lund Universitet

KORT NYT
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En glædelig følge af den gradvise genåbning af Danmark er, at
årets repræsentantskabsmøde i Hjernesagen nu kan afvikles.
På sit møde i juni vedtog Hovedbestyrelsen at repræsentant-
skabsmødet, hvor der bl.a. skal vælges en ny landsformand,
afholdes på Vejle Center Hotel den 29.-30. august. I forbindelse
med repræsentantskabsmødet vil alle Sundhedsstyrelsens
forholdsregler for at undgå smittespredning naturligvis blive
overholdt.

Dansk Råd for Genoplivnings kampagnefilm med Sidse Babett
Knudsen vandt en flot bronzemedalje til dette års Danish Di-
gital Awards – og blev således kåret som årets tredjebedste
kampagnefilm i kategorien Content Production. Kampagne-
filmen er nået ud til mere end 2 mio. danskere, og forhåbent-
ligt kan den flotte anerkendelse være med til at sikre, at endnu
flere lærer det vigtige budskab at kende. Hjernesagen ønsker
stort tillykke!

KORT NYT

Årets repræsentantskabs-
møde afholdes til august

Stræk-Snak-Smil 
vinder bronze

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 ud-
dele 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 Social -
ministeriet. 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 al-
lerede har købt det, du søger støtte til

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

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 sygdomsfor-

løb, og hvordan den ansøgte støtte vil
aflaste dig

• Hvor stort et beløb, du søger om, og
evt. prisoverslag

• Kort beskrivelse af dine/jeres økono-
miske forhold

• Vedlæg en kopi af afslaget fra din
kommune om støtte

• Vedlæg din og din evt. ægtefælles 
seneste årsopgørelse fra SKAT 

Send din ansøgning til:
Hjernesagen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Sådan behandler vi din ansøgning
Vi behandler ansøgninger løbende og ud
fra en vurdering af ansøgers økonomi-
ske forhold. Du må forvente en sagsbe-
handlingstid 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.
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Tidligere i år udgav hele fire europæiske
videnskabelige selskaber en fælles an-
befaling, som entydigt siger, at alle pati-
enter med en blodprop i hjernen bør
undersøges for søvnapnø og behandles,
hvis man finder, at de har det. Baggrun-

den for anbefalingen er særdeles alvor-
lig, lyder det fra professor Poul Jennum
fra Dansk Center for Søvnmedicin på
Rigshospitalet i Glostrup:

”Det her er ikke, hvad mange måske

kunne tro, et lillebitte hjørne eller en
niche. Det er en kæmpestor problem-
stilling: Mere end to tredjedele af alle
mennesker, som har haft en blodprop i
hjernen, lider af søvnapnø. Og de klarer
sig dårligere end andre på alle parame-

”Dårlig søvn er et
udtalt problem”
Både danske og internationale undersøgelser viser, at mere end to tredjedele af alle personer, 
som har haft en blodprop i hjernen, efterfølgende lider af søvnapnø. Det er et overset men kæmpestort 
problem, lyder det fra professor Poul Jennum.

Af Ulf Joel Jensen

Den mest anvendte behandling af søvnapnø hos voksne er CPAP: En overtryksbehandling med et positivt lufttryk via en maske.
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tre. De har forhøjet risiko for at få en ny
blodprop i hjernen, de har en øget risiko
for at få en depression, de lider i højere
grad af dagtræthed, deres almene til-
stand er dårligere, deres mentale funk-
tion ringere – og de har en øget risiko for
at dø”, siger han.

Mere energi til hverdagen
Søvnapnø er en tilstand, hvor man har
pauser i sin vejrtrækning under søvn,
fordi luftvejene lukkes til. Det betyder, at
iltindholdet i blodet falder voldsomt
under søvnen, og det påvirker sund-
hedstilstanden på en række måder. Ek-
sempelvis har patienter med svær
søvnapnø – det vil sige mere end 20 vejr-
trækningspauser i timen – en dobbelt så
stor risiko for at få en blodprop i hjernen.

”Søvnapnø behandles med CPAP. Det er
en maske, som holder luftvejene fri om
natten, med et lille overtryk af atmos-
færisk luft. På den måde undgår man
vejrtrækningspauser under søvnen, og
det mindsker komplikationerne”, for-
klarer Poul Jennum og forskningssyge-
plejerske Karen Funderskov supplerer:

”Mange mennesker lider af søvnapnø
uden at vide det selv. Man sover jo, når
symptomerne er der, men kvaliteten af
ens søvn er meget dårligere. Derfor op-
lever vi ofte apopleksipatienter, som bli-
ver overraskede over, at de får mere
energi til hverdagen, efter de er kommet
i CPAP-behandling: Pludselig kan de gå i
haven igen og gøre nogle af de ting, de
kunne tidligere”.

Burde være et landsdækkende
tilbud
For et par år siden indledte Danske Cen-
ter for Søvnmedicin et samarbejde med
de to akutte apoleksiafsnit på Rigsho-
spitalet og Herlev Hospital. Alle patien-
ter, der indlægges med en blodprop i
hjernen, tilbydes en undersøgelse for
søvnapnø og efterfølgende behandling. 

”Vi har haft over 900 patienter igennem,
og vi kan bekræfte de internationale tal:
Cirka 70 procent af denne patient-
gruppe lider af søvnapnø. Derfor burde
det være et landsdækkende tilbud, at
man screenes for søvnapnø, efter man
er blevet behandlet for sin blodprop i
hjernen. Men det er det desværre ikke
endnu”, siger Poul Jennum.

Sover hjemme med 
målingsudstyr 
Screeningen foregår rent praktisk på
den måde, at man møder ind på afdelin-
gen, får monteret to bælter, elektroder
og fingersensor til at måle iltmætning i
blodet samt nasalflow til at måle luft-
gennemstrømningen i vejrtrækningen.
Så tager man hjem, sover med udstyret
på én nat og får det derefter aflæst.

”Tidligere var vores devise, at når noget
går hurtigt, så går det godt. Derfor for-
søgte vi at gennemføre screeningen,
mens patienterne var indlagt for at blive
diagnosticeret og behandlet for deres
blodprop i hjernen. Men vi fandt ud af, at
mange patienter faktisk ikke kan over-
skue det, og at det derfor ikke nødven-
digvis er det bedste at gennemføre
undersøgelsen under indlæggelse: Der
foregår så mange andre ting under ind-

læggelsen, og ofte er forvirringen for-
holdsvis stor hos både den ramte og de
pårørende. Derfor venter vi nu til, at de
er udskrevet”, forklarer Karen Funder-
skov.

Bedre søvn efter en 
tilvænningsperiode
Mere end to tredjedele af alle patienter
med blodprop i hjernen lider altså af
søvnapnø, og som Poul Jennum forkla-
rer ovenfor, behandles tilstanden med
en iltmaske, man skal sove med om nat-
ten. Det kræver lidt tilvænning for de
fleste, fortæller Karen Funderskov, men
hun understreger også, at flere af de
myter, som eksisterer om behandlingen,
faktisk ikke stemmer overens med vir-
keligheden:

”Selve CPAP-maskinen skal stå ved
siden af sengen. Den er på størrelse med
en clockradio, og den larmer ikke. Hvis
man oplever, at det larmer, så er det ofte
fordi, der er noget praktisk i vejen, som
let kan løses. Efter en tilvænnings -
periode siger langt hovedparten af vo -
res patienter, at det ikke generer dem at
sove med masken. Tværtimod oplever
de en meget bedre søvn – og har mere
energi til de vågne timer”.

Øger risikoen for 
andre sygdomme
De mest almindelige symptomer på søv-
napnø er kraftig snorken med vejrtræk-
ningspauser. Mange oplever også øget
tissetrang om natten. Og eftersom kva-
liteten af ens søvn er dårlig, oplever
mange at være trætte og søvnige om
dagen – ofte i en grad, så man falder i
søvn, når man ikke ønsker det. Måske til
et møde på jobbet, i biografen eller i de
farligere tilfælde bag rattet i bilen. 
Ikke kun mennesker, som allerede har
haft en blodprop i hjernen, bør være op-
mærksomme på søvnapnø. Også hos el-
lers raske personer øger den risikoen for
en række andre sygdomme, herunder
hjertekarsygdomme og blodprop i hjer-
nen. 
Oplever man symptomer på søvnapnø,
bør man starte med at tage til egen læge.
Her kan man få hjælp til at finde ud af,
om det nu også er søvnapnø, der er pro-
blemet. I så fald kan lægen henvise til
udredning for problemet. Det kan lade
sig gøre på forskellige klinikker i hele
landet. 

Kort om søvnapnø
De hyppigste symptomer på søv-
napnø er:
• Snorken med vejrtrækningspau-

ser
• Søvnighed og søvnanfald om

dagen
• Uforklarlig og hyppig opvågnen

under søvn
• Øget tissetrang om natten

Mens mere end hver femte dan-
sker snorker, forekommer egentlig
søvnapnø kun hos mellem to og
fire procent af mænd og en til to
procent af kvinderne. Forekom-
sten stiger med alderen – og lidel-
sen er særdeles udbredt bland
personer, der har haft en blodprop i
hjernen: Her er tallet omkring 70
procent. 

Søvnapnø kan have mange årsa-
ger – blandt de mest almindelige er:
• Overvægt
• Dårligt hjerte
• Sygdomme i hjernen – bl.a. blod-

prop
• Forstørrede mandler eller polyp-

per (særligt hos børn)
• Forsnævringer i næsen eller

svælget
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TEMA: Coronaepidemien

I løbet af coronaepidemien har der
været mange historier i medierne om
sammenhængen mellem COVID-19 og
andre sygdomme, herunder ikke mindst
blodpropper i hjernen. Det har været
svært at danne sig et overblik, bevare
roen og finde en fornuftig balance mel-
lem at passe på sig selv og andre og insi-
stere på, at man stadig har et liv at leve.
Og det er der måske ikke så meget at
sige til, lyder det fra overlæge på Rigs-
hospitalet, formand i Dansk Selskab for
Apopleksi og medlem af Hjernesagens
ekspertpanel Helle K. Iversen:

”Faktum er, at vi ikke kender det her
virus endnu. Det er det helt centrale, og
baggrunden for, at det er svært at finde
ud af, hvad der er op og ned på det hele:
Vi ved det ganske enkelt ikke”, indleder
hun.

Hun skynder sig dog at tilføje, at noget
ved man fra andre vira. Fx er det vel-
kendt, at der under de almindeligt tilba-
gekommende influenzaepidemier ud lø  -
ses flere strokes. Men man har ikke det

fulde overblik over de bagvedliggende
mekanismer.

Man skal reagere ved 
symptomer på stroke
”Der er flere forskellige scenarier: Vi ved,
at virus ændrer på koagulationsforhol-
dene i blodet. Det er velkendt og nøje
bekrevet. Det kan i sig selv have en ef-
fekt på antallet af strokes. En anden for-
klaring kan være, at de patienter, som
ender med nogle meget alvorlige forløb,
er syge i forvejen og har flere risikofak-
torer, som gør, at de er mere modtagelige
for virus. Det ser man ofte hos patienter,
som er ældre og syge i forvejen”, siger
Helle K. Iversen.

Man ved, at eksempelvis diabetes og
svær overvægt giver en øget risiko for at
udvikle meget alvorlige sygdomsforløb,
hvis man bliver smittet med COVID-19.

”Men samtidig ser vi altså også, i
sjældne tilfælde, unge og ellers raske pa-
tienter, som danner blodpropper i for-
bindelse med virus. Det vil i de fleste

tilfælde være blodprop i de store hjer-
nepulsårer, storkarsokklusioner – som
ofte giver svære symptomer, og der har
vi heldigvis et godt behandlingstilbud –
nemlig enten trombolyse, medicinsk op-
løsning af blodproppen eller trombek-
tomi, mekanisk fjernelse af blodproppen
med kateter. Hovedbudskabet er det
samme som altid og egentlig meget sim-
pelt: Man skal reagere ved symptomer
på stroke. Søg hjælp omgående – det
skal tages meget alvorligt og behandles
hurtigt”, understreger Helle K. Iversen.

Færre patienter
i Region Hovedstaden
Når hun siger sådan, er det, fordi der i
neurologiske kredse er en bekymring
om, at nogle mennesker under coronae-
pidemien er blevet hjemme, selvom de
oplever symptomer på stroke. Måske
fordi de er bange for at blive smittet med
corona – eller måske de ikke vil være en
belastning for sundhedsvæsnet. Men
det er en helt misforstået prioritering,
understreger Heller K. Iversen:

Op og ned 
på COVID-19 
og stroke
Det er uklart, om – og i givet fald i hvilket omfang – coronasmitte påvirker hjernen. Er man i øget risiko for at få 
et stroke, hvis man bliver smittet med COVID-19? Og er ens risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb med 
corona forhøjet, hvis man tidligere har haft et stroke? 

Af Ulf Joel Jensen
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”I Region Hovedstaden har vi haft færre
indlæggelser i afsnittene for blodprop-
per og blødninger i hjernen end vanligt.
Igen er det for tidligt at sige noget præ-
cist om, hvorfor det forholder sig sådan.
Men vi har en mistanke om, at det er de
lette og forbipasserende apopleksier, de
såkaldte TCI’er, man ikke søger hjælp til.
Og selvom TCI’er kan passere helt uden
at give eftervirkninger her og nu, er det
en alvorlig situation, fordi det giver øget
risiko for at få et stort stroke senere”.

Flere gange i løbet af samtalen fremhæ-
ver Helle K. Iversen, at der er mange for-
hold, man ganske enkelt ikke kender til
endnu, når det kommer til sammen-
hængen mellem COVID-19 og stroke.
Derfor er der både i Danmark og inter-
nationalt iværksat flere undersøgelser.
På Rigshospitalet undersøger man ek-
sempelvis de neurologiske følger efter
coronasygdom. Og Rigshospitalet er
sammen med Bispebjerg Hospital des-
uden part i et stort internationalt studie,
hvor man forsøger at karakterisere pa-
tienter med stroke og COVID-19.

Fasthold den høje håndhygiejne
Opsummerende lader der altså til at
være flere ubekendte ved coronaepide-
mien og en sammenhæng med stroke
end det modsatte. Men det er ikke det
samme, som at vi ikke allerede kan be-
gynde at tage ved lære:

”Der er mange meninger om, hvordan
hele situationen har været håndteret,
men det er vigtigt, at vi alle sammen føl-
ger de retningslinjer, der bliver lagt – uan-
set om vi er enige eller ej: Vi kan ikke have
5,5 millioner meninger om, hvordan man
bør opføre sig under en pandemi. Og
noget af det, man kan håbe på, at vi tager
med os ind i fremtidige epidemier, er de
meget fornuftige forholdsregler om at
holde afstand og forbedre vores håndhy-
giejne med regelmæssige afspritninger”,
siger Helle K. Iversen og tilføjer:

”Og så synes jeg, at der er en stor tryghed
i, at vi har et velfungerende offentligt
sundhedssystem, hvor vi er i stand til at
lave hele afdelinger om, indføre nye ret-
ningslinjer og i det hele taget reagere
meget hurtigt. Det har været en kæmpe-
stor fordel for os i Danmark, at vi ikke har
et sundhedsvæsen med et mylder af pri-
vate hospitaler, som skal koordinere al-
ting indbyrdes. Det kan vi være glade for”.

En af de ting, som skaber forskellige er-
faringer, er, at coronaepidemien er for-
skelligt tilstede fra landsdel til landsdel:
Der har været markant færre smittede
med COVID-19 i Jylland end i Hoved-
stadsområdet. Og hvor man i Hovedsta-
den mener at kunne spore en nedgang i
antallet af personer, som bliver bragt ind
med stroke, ser man ikke det samme
mønster i Jylland.

”Vi har haft det samme antal strokes,
som vi plejer at have i perioden. Der har
måske været en lille nedgang i april,
men ikke mere end det lader sig forklare
med det gode vejr og påskeferien. Vi har
nemlig den erfaring, at der altid kommer
en nedgang i ferieperioder med godt
vejr”, siger professor og overlæge i neu-
rologi Grethe Andersen fra Århus Uni-
versitetshospital.

Grethe Andersen står bag et projekt,
hvor man screener alle patienter, som
indlægges med et regulært stroke eller
TCI, altså en forbipasserende blodprop,
for coronasygdom. Undersøgelsen dæk-
ker både Region Midtjylland og Region
Nordjylland – og dækker i alt omkring to
millioner danskere. Screeningen har

været i gang siden starten af april, og
Grethe Andersen fortæller, at man for-
venter at fortsætte i et halvt år, inden
man gør fundene op. Ikke desto mindre
kan hun allerede nu løfte sløret for en fo-
reløbig konklusion:

”Indtil nu har vi ikke testet en eneste
strokepatient positiv for COVID-19. Så
man kan nok godt sige, at det i hvert fald
ikke tyder på en meget klar sammen-
hæng mellem COVID-19 og stroke”, siger
hun og fortsætter:

”Man ved, at alle infektionssygdomme
aktiverer åreforkalkning, så det bryder
op og kan give blodpropper. Det vil sand-
synligvis også gøre sig gældende for
COVID-19. Blandt de meget syge COVID-
patienter er der ingen tvivl om, at der
kan opstå påvirkning af blodets størk-
ningsevne, som kan resultere i blod-
propper både i benene, hjertet, hjernen
og andre organer. Men for den alminde-
ligt syge COVID-patient er denne pro-
blemstilling ekstrem sjælden. Så for de
fleste COVID-smittede personer er risi-
koen for blodpropper i hjernen forment-
lig at sammenligne med risikoen ved en
almindelig influenzavirus”.

Ingen stærk 
sammenhæng 
mellem COVID-19 
og stroke
I Jylland tester man systematisk alle patienter, som bringes ind med stroke,
for, om de er også er smittede med corona. Og selvom undersøgelsen stadig
pågår, tyder de foreløbige resultater ikke på en udbredt eller entydig sam-
menhæng mellem virussen og stroke.
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Der er hyggeligt hjemme i den lyse dag-
ligstue hos Ilse og Carsten Johansson i
Holbæk. Carsten sidder i den lyse kar-
nap og brummer lidt med i samtalen en
gang imellem, mens Ilse har skænket
kaffe fra sin plads i sofaen. Hun ser kær-
ligt over på Carsten, som hun lige har

præsenteret som sin ”elskede mand af
første ægteskab”. Parret rundede tidli-
gere i år deres 50 års bryllupsdag og
håber på at kunne fejre guldbrylluppet i
slutningen af august, afhængig af for-
samlingsforbud og andre restriktioner i
kølvandet på coronaepidemien.

Og det er netop epidemien, der danner
klangbund for vores snak i dag. Så idyl-
lisk situationen end tager sig ud her i
deres varme lejlighed, så har de seneste
måneder været barske.

”Min telefon har glødet som aldrig før

TEMA: Coronaepidemien

”Man må ikke bare 
aflyse og lukke øjnene
for konsekvenserne”
Den helt usædvanlige situation under coronaepidemien har haft mange og meget forskellige konsekvenser 
for danskernes liv. Hjernesagen tog en tur til Holbæk for at tale med formanden for Hjernesagens lokalforening 
om livet under epidemien og ikke mindst de mange samtaler, hun har haft med andre i samme båd.

Tekst og foto: Ulf Joel Jensen

Ilse og Karsten Johansen fra Holbæk har oplevet social isolation under coronaepidemien.
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her under coronaepidemien”, siger Ilse
og fortæller videre, at ikke alle samta-
lerne har været lige lette. 

En fælles følelse af afmagt
Ilse er en meget aktiv pensionist og syn-
lig i lokalsamfundet som formand for
Hjernesagens lokalforening i Holbæk-
Odsherred, medlem af Handicaprådet ,
medarrangør af den lokale Sundheds-
dag i Holbæk, samt med i kontaktudval-
get for Seniorsygeplejerskerne.

”Alting har jo været droslet ned, og det
har skabt store frustrationer for rigtigt
mange mennesker. Meget tankevæk-
kende har der også været mange men-
nesker, jeg slet ikke kender, som har
ringet til mig for at snakke med mig om
deres afmagt. Det har været en hård
omgang for rigtigt mange – det er der
mange, som har understreget meget
kraftigt over for mig”, siger Ilse.

Carsten og Ilse har også personligt
været ramt af neddroslinger og lukning.
Kommunens aktivitetscenter har fx
været lukket ned. Her går Carsten ellers
et par gange om ugen, og det giver ham
noget input i hverdagen – og Ilse en mu-
lighed for holde lidt fri fra livet som på-
rørende. Desuden blev Carstens fysio -
terapi aflyst – noget den tidligere le-
dende sygeplejerske Ilse ikke helt kunne
få til at stemme med det faktiske behov.

”Vi plejer jo at kalde det for livslang gen-
optræning, så jeg kunne ikke forstå, at
det bare kunne aflyses. Jeg kunne også
se, at Carsten gradvist blev dårligere gå-
ende og mistede balancen, så jeg hen-
vendte mig til Hjernesagen, som sendte
mig myndighedernes skriv om, at reha-
bilitering er en kritisk funktion, der ikke
uden videre må aflyses. Det tog jeg med
hen til fysioterapeuterne, og så endte
det med, at de genoptog træningen. Jeg
kan godt sige dig, at jeg har været noget
af en strigle!”

Ønsker et bredere perspektiv
Det med striglen kan faktisk være en
smule svært at tro på, som Ilse sidder
mild og smilende i sofaen overfor. Men
smilet dækker over en ildsjæl, og Ilse
kæmper ikke bare for sin mand, men for
at få et bredere perspektiv på de følger,
det har, når kommunen aflyser træning
og mulighed for sociale aktiviteter.

”Jeg vil meget nødig sidde og klage. Men
jeg siger bare, at man skal se på konse-
kvenserne af de ændringer, man indfø-
rer. Og måske undersøge, om man kan
stille noget andet i stedet for. I hvert fald
overveje hvordan man så skal agere i
den nye virkelighed. Det dur ikke, at
man bare aflyser og så lukker øjnene.
Det her har grebet hårdt ind i mange
menneskers liv”, siger hun.

Endelig ud igen
”Carsten og jeg har altid været et meget
udadvendt par. Vi vil gerne være med og
engagere os – og derfor har vi alle dage
haft et meget aktivt socialt liv. Det er
klart, at det er anderledes for Carsten i
dag, men vi har begge kunnet mærke
konsekvenserne af, at alting har ligget
stille i månedsvis”, siger Ilse.

Som for mange andre har den seneste
periode altså været vanskelig for Ilse og
Carsten. Med Ilses egne ord har det
været skrækkeligt for hende ikke at
være i stand til at passe sit ellers aktive
liv – også selvom hun godt er klar over,
at mange andre har haft endnu større
problemer.

”I påsken kom vi endelig ud sammen for
første gang. Vores søn kørte os en tur op
til Veddinge Bakker, som er et smukt na-
turområde i Odsherred. Og det var skønt
bare at kunne sidde ude i naturen sam-
men. Det har vi virkelig savnet”, siger hun.

Håber på et aktivt efterår
Håbet er nu, at der kommer en snarlig
afklaring. Siden landet lukkede ned, har
Hjernesagens lokalforening i Holbæk-
Odsherred ligesom de øvrige lokalfor-
eninger måttet aflyse alle planlagte
aktiviteter før sommerferien – 10 ar-
rangementer i alt. De har dækket over
alt fra kaffemøder over påskefrokoster,
udflugter og en fejring af lokalforenin-
gens 20-års jubilæum. Og det piner Ilse.
Derfor ser hun meget gerne, at der snart
kommer en tydelig udmelding om, hvad
man kan og må til efteråret:

”Jeg har haft så mange, der har ringet og
sagt, at det kan da ikke passe, at vi ikke
kan mødes bare en enkelt gang inden
sommer. Men det kan vi jo desværre
ikke. Nu håber vi bare på, at vi snart får
noget mere at vide, så vi kan planlægge
efteråret”.

Asmus
Deleuran
Advokat

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

Neuropsykologisk rådgivning
neuropsykolog@hjernesagen.dk

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

Gratis medlems-
rådgivning
34 10 20 30

Juridisk rådgivning om arv 
og testamente
testamente@hjernesagen.dk

Line Kirstine 
Hauptmann
Neuropsykolog

Ons. kl. 15-16

Søren Kroer
Advokat

Man. - fre.  kl. 9-16

Juridisk rådgivning 
om forsikring og erstatning
sk@kroerfink.dk 

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

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

Anne Birgitte 
Rasmussen
Sygeplejeske
Man., tirs. og onsdag
kl. 9.30-12 og 12.30-14
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Det havde store konsekvenser, da Mette
Frederiksen den 11. marts lukkede Dan-
mark ned. I Hjernesagen har vi tidligere
dokumenteret, hvordan specialunder-
visningen af voksne med hjerneskade i
store træk stoppede fuldstændig fra
den ene dag til den anden. Til alles ær-
grelse og med størst konsekvenser for
de mennesker, som pludselig stod uden
undervisning.

Ved den lejlighed fortalte Verica Arsova
fra Nørrebro i København til Hjernesa-
gens læsere, hvordan hun, som er hårdt
ramt af afasi og derfor nærmest ikke er
i stand til at kommunikere med omver-
denen, i flere måneder slet ikke modtog
nogen undervisning. Til stor frustration
for hende selv kom hun heller aldrig i
gang med at blive undervist online på
Center for Specialundervisning (CSV) i
København. 

Ingen dansk tradition for 
fjernundervisning
Omstillingen til online eller videobaseret
undervisning har været vanskelig, fordi
man på de fleste kommunikationscen-
tre ikke var forberedt på opgaven.

”Vi har arbejdet ihærdigt på at lave en
omstilling til digitale aktiviteter”, forkla-
rer centerchef Anne Leth fra CSV Kø-
benhavn. Hun uddyber: ”Vi har forsøgt
at afdække, hvad der skal til, for at det
kan lade sig gøre at undervise borgerne
via telefon og online, men det er en svær
opgave, fordi vi ikke har nogen tradition
for at lave fjernundervisning. Derfor bli-
ver det i sådan en situation mange
gange lidt op til, om den enkelte medar-
bejder er tryg ved teknologien og har det
fornødne udstyr, samtidig med at der
også er nogle datasikkerhedsmæssige
barrierer”.

Netop det med den manglende tradition
kan adjunkt Jytte Isaksen, som forsker i
afasirehabilitering ved Syddansk Uni-
versitet, nikke genkendende til: 

”Vi har ingen stor tradition for fjernun-
dervisning i Danmark. Vi bor jo i et lille
land, hvor der som udgangspunkt ikke
rigtig er nogen, som har meget langt til
træning og undervisning. Desuden har
den udfordrede kommunikation hos
mange med eksempelvis afasi betydet,
at man traditionelt vurderer, at man har

brug for det fysiske møde for at få det til
at lykkes. Man har brug for al den non-
verbale støtte til kommunikationen,
som man overhovedet kan få”, siger
hun.

Fokus på barrierer frem 
for muligheder
Alle de forskere og neurospecialister,
som Hjernesagen har været i kontakt
med under coronakrisen, er enige om, at
det er en meget alvorlig situation, vi står
i: Rehabilitering – uanset om det er
sproglig, motorisk eller kognitiv træning
– skal starte tidligt og være hyppig, for
at en person med stroke får det fulde ud-
bytte og kan udnytte sit fulde rehabili-
teringspotentiale. Derfor er det også
glædeligt, at kommunikationscentrene
fra alle dele af landet nu melder om, at
de er i fuld gang med at lave omstilling
til online undervisningsaktiviteter.

”Traditionelt har vi i Danmark nok haft
en tendens til at fokusere på de barrie-
rer, der måtte være, for at få fjernunder-
visningen op at stå. Det kan være ting
som den ramtes kognitive vanskelighe-
der, hensyn til datasikkerhed og GDPR-

TEMA: Coronaepidemien

Kan vi lære 
noget 
af corona?
Coronaepidemien har haft store omkostninger for mange danskere. Men den usædvanlige situation 
har også tvunget os til at tænke nyt og anderledes – og de gode erfaringer skal vi holde fast i, også når 
hverdagen igen begynder at ligne sig selv.

Af Ulf Joel Jensen
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lovgivning, motoriske udfordringer
osv.”, siger Jytte Isaksen og fortsætter:
”Jeg anerkender fuldt ud, at udfordrin-
gerne eksisterer, men jeg har måske
også savnet, at man har satset lidt mere
på at overkomme barriererne og se de
muligheder, der også ligger i fjernunder-
visning. Derfor synes jeg, at det er posi-
tivt, hvis vi – midt i alt det dårlige, som
corona har medført – kan konstatere, at
vi bliver bedre til at favne de digitale
muligheder på det her område”.

Det er netop, hvad der sker på CSV Kø-
benhavn. Her fortæller centerchef Anne
Leth, at de i skrivende stund, det vil sige

starten af juni måned, er i gang med at
udarbejde en strategi og plan for imple-
mentering af onlineundervisning og we-
binarer. På den måde vil de sikre sig, at
undervisningstilbud på CSV København
er baseret på en professionel vurdering,
der tager de nødvendige hensyn til bor-
gerens behov, kvaliteten i undervisnin-
gen og GDPR. 

Gode erfaringer fra Australien
For der ER muligheder i fjernundervis-
ningen, understreger hun. Nok har vi
Danmark hverken tradtion for eller de
store erfaringer med området, men i
andre lande med en anderledes udfor-

drende geografi har man arbejdet med
det i flere år. Det gælder fx i Norge og i
Australien. 

”Jeg talte faktisk med en fra Australien
dagen efter, statsministeren meldte den
danske nedlukning ud. Og der havde
min kollega en klar forventning om, at vi
bare flyttede alle undervisningsaktivi-
teter over til video og telefon. For det er
der, de befinder sig: I Australien er fjern-
undervisning – pga. de enorme afstande
– et veletableret område, så det eneste
de skulle var at geare lidt ekstra op, og
så kunne det meste sådan set fortsætte
som sædvanligt. Hos dem er alle under-
visningsaktiviteter lagt over til online –
også ting som deres gruppeundervis-
ning”, fortæller Jytte Isaksen.

Et supplement 
– ikke en erstatning
Sammen med sine kolleger på Syd-
dansk Universitet og logopæderne på
Hammel Neurocenter har Jytte Isaksen
udarbejdet afasivenlige versioner af det
officielle informationsmateriale om co-
ronaepidemien, og hvordan man und-
går at sprede smitte. Det kan findes på
Hjernesagens hjemmeside. 

Hun opfordrer til, at man på helt samme
måde laver nogle afasivenlige retnings-
linjer med billeder, som viser, hvordan
man fx installerer Zoom eller andre plat-
forme på sin computer. Eller at man
laver videoinstruktioner om det samme,
som er tilpasset målgruppen. 

”Vi må nok forvente, at det kommer til at
vare en rum tid, inden den pukkel af
manglende undervisning, som har byg-
get sig op under nedlukningen under co-
ronaepidemien, bliver afviklet. Og der kan
en ting som fjernundervisning vise sig at
være et fint og effektivt supplement til
det at blive undervist ansigt til ansigt”,
siger Jytte Isaksen, inden hun tilføjer:

”Men det må ikke blive sådan, at bor-
gerne bliver spist af med en billigere løs-
ning. Fjernundervisningen må aldrig
blive en erstatning, for det er ikke til-
strækkeligt i sig selv. Til gengæld er jeg
sikker på, at det netop kan blive et rig-
tigt godt supplement for de borgere,
som kan få udbytte af denne undervis-
ningsform – og at det på den måde kan
være med til at øge intensiteten”.

Verica Arsova fra Nørrebro i København har savnet sin kommunaktionsundervisning under
coronaepidemien.
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Rigtigt mange mennesker, som har
været ramt af stroke, kan nikke gen-
kendende til den invaliderende følelse af
træthed og de alvorlige konsekvenser,
det kan have for ens sociale liv: At man
er nødt til at melde fra til aftaler, alter-
nativt være den, der altid kommer lidt
senere eller går tidligere.

Det kan lede til en følelse af social isola-
tion, og forårets coronaepidemi har for
mange været med til at forstærke ople-
velsen af ikke at komme tæt på andre
mennesker.

”For mig er det psyken, som er blevet
ramt under corona. Jeg bliver ked af det
og lukker mentalt ned. Det betyder, at
jeg ikke kommer ud til de aftaler, jeg skal.
At jeg gradvist har isoleret mig mere og
mere”, siger Henriette Madsen fra Vejle.
Henriette fik en hjerneblødning som 25-
årig og 11 år senere en blodprop på hjer-
nestammen. I dag er hun 53, bor alene
og modtager førtidspension.

Legatmidler til en computer
Tidligere på året søgte Henriette Madsen
derfor et legat fra Fundation Jochum
gennem Hjernesagen og fik derigennem

midler til at købe en computer.

”Computeren har gjort en stor forskel i
mit liv. Nu kan jeg bedre holde kontakt
med andre – uden nødvendigvis at
skulle mødes med dem. Jeg hører medi-
tationsmusik via computeren, og nor-
malt går jeg til træning hos CSV i Vejle.
Det har bare været lukket under coro-
naepidemien, men nu kan jeg læse de
ting, de sender, og selv søge flere infor-
mationer”, fortæller hun.

Kontakt til familien 
under isolation
Susanne Jørgensen fra Horsens sidder i
lidt samme situation som Henriette: Su-
sanne er 54 år, blev ramt af et stroke i
2003, bor alene og modtog ligeledes mid-
ler til køb af en computer fra Fondation
Juchum, lige før coronaepidemien luk-
kede vores samfund.

”Det har været en stor hjælp. Jeg forsø-
ger at skrive en bog om min situation,
som den har været, efter jeg blev syg.
Det har været nogle hårde år, hvor min
mand gik fra mig, og vi har haft et juri-
disk opgør om retten til vores barn”,
siger hun og fortsætter:

”Derudover bruger jeg computeren i
mere sociale sammenhænge. Jeg sidder
i forvejen meget alene herhjemme, og
under epidemien har familien været
mindre på besøg. Dét er hårdt. Men det
har været med til at gøre livet lidt lettere
under isolationen, at jeg kan skrive med
folk og ikke mindst holde kontakten
med mine to børnebørn på fem og tre år
via Facetime”.

Hjælper til en bedre hverdag
Tilbage i Vejle har Henriette Madsen
masser af tid til at overveje sin egen si-
tuation – i perioder alt for meget:

”Rent socialt kan jeg ikke være på, sådan
som jeg ønsker at være det. Jeg har brug
for mange hvil i løbet af dagen, fordi jeg
meget hurtigt bliver udbrændt. Jeg be-
høver ikke at sove, men jeg skal ligge
ned og slappe af. Måske lytte til noget
meditationsmusik og få noget ro på. Min
sygdom har taget rigtigt meget med
sig!”

En almindelig følge af stroke er depres-
sion – noget som Henriette Madsen des-
værre også kender til. Ud over den
medicinske behandling, så hjælper det

TEMA: Coronaepidemien

Computeren 
som social ve
Store dele af den danske befolkning har siddet hjemme uden ret meget kontakt til omverdenen 
i de sidste måneder. For to af Hjernesagens medlemmer har en ny computer, som de har kunnet købe 
med legatmidler, gjort en forskel og været med til at bryde den sociale isolation.

Tekst og foto: Ulf Joel Jensen
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hende at tale med andre. Og nu også at
skrive med dem:

”Nu kan de sende mig links til ting, jeg
selv kan læse op på. Jeg får forslag til
musik og film på YouTube, og selvom det
måske lyder som små ting for andre, så
hjælper det mig rigtigt meget i min hver-
dag”, understreger hun.

Musik kan vende stemningen 
Også følelsen af at være nede kan Su-
sanne Jørgensen nikke genkendende til
– og faktisk også et af Henriettes greb til
at vende stemningen om:
”Jeg kan vende mit sind, når jeg er rigtigt
langt nede, med musik. Jeg hører meget
musik på min nye computer, og en sang,
der egentlig altid kan gøre mig glad, er
Pharrel Williams Happy. Når jeg søger
den frem, så kan jeg ikke lade være med
at sidde og rocke med”, slutter hun.

ntil
Søg legat gennem 
Hjernesagen
Hjernesagen administrerer i øje-
blikket to forskellige legater, som
uddeles til vores medlemmer. Fæl-
les for legaterne er, at de skal lette
livet efter et stroke for den ramte og
de pårørende – og at de kun kan
søges gennem Hjernesagen.

Jochum-legatet uddeles i portio-
ner på op til 10.000 kroner. Det sig-
ter mod at understøtte hverdags-
livet som ramt – og man kan søge
om støtte til deltagelse i sociale ak-
tiviteter som fx et højskoleophold
eller udstyr, som gør det muligt at
deltage i sociale aktiviteter – fx en
computer.

Zangger-legatet uddeles ligeledes i
portioner på op til 10.000 kroner.
Målet med Zangger-legatet er at af-
laste generne ved at leve med et
handicap. Derfor kan man søge om
støtte til at få dækket udgifter til fx
behandling af sygdom, genoptræ-
ning, rekreationsophold og hjælpe-
midler.

Hvis du vil søge et af vores legater,
kan du læse mere om ansøgnings-
kriterier mv. på hjernesagen.dk. Du
finder mere information om begge
legater under ”Medlemsfordele”.
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Tekst og foto: Ulf Joel Jensen

Coronaepidemien har været en ubarmhjertig tilføjelse til en i øvrigt barsk hverdag
for familien Kristensen i Hjørring: Familiens far, Hans Jørgen, har været i rehabili-
tering siden december efter flere blodpropper i hjernen, og da coronavirusset
gjorde sit indtog, blev han først isoleret fra sin familie og siden sammen med hu-
struen Karina tvunget ud i ...

...et helt 
umuligt valg
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En cykelnøgle er blevet væk, og nu er 14-
årige Erika ved at komme for sent til en
aftale, så hun hundser lidt rundt med
sin storesøster Helene på 19. Udenfor på
terrassen sidder Hjernesagens ud-
sendte sammen med pigernes mor, Ka-
rina. Det er en lun eftermiddag i juni,
storebror Søren stikker kortvarigt ho-
vedet ud og siger hej. Hunden Plet hol-
der til under bordet, og en enkelt solsort
kvidrer i haven. Hele situationen emmer
af hverdag og er tæt på at være banalt
almindelig – særligt når man ser på år-
sagen til, at vi overhovedet mødes i fa-
milien Kristensens hus i Hjørring. 

For det sidste års tid har været alt andet
end banalt og almindeligt for Karina og
Hans Jørgen og deres tre børn. Senest
har de været presset ud i enhver foræl-
dres mareridt: De har været tvunget til
at vælge mellem børnene. Hvem skal
have lov til at besøge far, og hvem må
nøjes med at holde kontakten på telefo-
nen på ubestemt tid?

Afsavnet er virkelig slemt
Hans Jørgen Kristensen blev ramt af
blodpropper i hjernen i flere omgange i
2019. Efter et kompliceret behandlings-
forløb på Aalborg Sygehus blev han ud-
skrevet til rehabilitering i Brønderslev
på Neuroenhed Nord i december, og
midt i coronatiden, i april måned i år,
overflyttes han til Neurocenter Øster-
skoven i Hobro. Her bor der mange sår-
bare borgere, og derfor er tolkningen af
coronareglerne strikse: Der må kun
komme to personer på besøg – og det
skal hver gang være de samme to.

”Det er svært at forstå logikken i det,
fordi vi jo bor sammen hele familien:
Hvis den ene af os skulle gå hen og blive
smittet, så ville vi alle sammen blive
smittet”, siger Karina. 

Men regler er regler, og regler skal over-
holdes, så i dag er det kun Karina og He-
lene, som har haft lov til at besøge Hans
Jørgen i de sidste to måneder. Og i øvrigt
kun udendørs i en carport på stedet og i
to timer ad gangen.

”Afsavnet er virkelig slemt. Det værste
ved hele den her situation er ikke at
kunne være en del af hinandens liv lige
pludselig”, lyder det med eftertryk fra
Karina.

Sekretær snarere end hustru
Hans Jørgens forløb har i det hele taget
været en barsk omgang: Flere gange un-
dervejs har familien frygtet for, om han
overhovedet overlevede, men sammen
har de kæmpet sig gennem opslidende
rutsjeture, hvor håb er blevet afløst af
det modsatte. Alligevel er der ingen tvivl
om, at de sidste måneder har været eks-
tra belastende. 

Tiden under coronaepidemien har
været i stærk kontrast til opstarten af
Hans Jørgens rehabiliteringsforløb,
hvor Karina var en meget aktiv del af
hans træning og hverdag i øvrigt. I pe-
rioder overnattede hun på en gæste-
seng på hans stue – og både hun og
Hans Jørgen havde stort udbytte af, at
hun hele tiden var tæt på og vidste,
hvad der skete omkring ham.

”I dag er det svært bare at snakke med
Hans Jørgen om hverdagen, fordi jeg
ikke er en del af den. Jeg ved simpelthen
ikke, hvad han snakker om, når han fx

fortæller om, at han skal lave sin egen
morgenmad, fordi jeg ikke længere er
tæt på”.

I stedet for er hun – med sine egne ord –
blevet reduceret til en slags sekretær-
funktion: Hun sørger for, at der er betalt
regninger, hun tjekker e-boks og får i det
hele taget enderne til at nå sammen.
Men i realiteten er hun slet ikke invol-
veret i sin mands liv lige nu.

Kommer hjem til studenterfesten
Karina understreger flere gange, at hun
ikke er ude på at hænge nogen ud – hel-
ler ikke Neurocenter Østerskoven i
Hobro. Hun har bare svært ved at forstå
reglerne, og frem for alt har familien
svært ved at leve med dem. Derfor har
Karina også forsøgt lidt af hvert: Hun
har henvendt sig til rådgivningen i Hjer-
nesagen og sågar skrevet direkte til so-
cialministeren. Ingen af delene har
desværre gjort en forskel. Så til sidst
tyede hun til simpel civil ulydighed: Da
afsavnet efter flere uger blev for stort,

Hans Jørgen Kristensen blev ramt af en blodprop i hjernen i flere omgange i 2019.
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meddelte hun for nyligt, at hun tog alle
tre børn med ned til Hans Jørgen. Så fik
også Søren på 20 og Erika mulighed for
at se deres far igen.

”Men der er langt fra Hjørring til Hobro,
og vi kan kun ses i et par timer ad gan-
gen. Nogle gange er det også koldt at stå
ude i carporten, så vi ses ikke mere end
to-tre gange om ugen. Til gengæld snak-
ker vi sammen hver dag. Hans Jørgen
ringer måske 4-5 gange om dagen. Tit er
det helt kort – det handler mest om, at
han lige har brug for at høre vores stem-
mer”.

Indenfor i huset er cykelnøglen blevet
fundet, Erika er hastet ud ad døren, og
nu dumper Helene ned i stolen ved
siden af sin mor. Denne dag er der præ-
cis ni dage til, at Helene bliver student
fra Hjørring Gymnasium, og heldigvis er
der nu blevet åbnet for, at hendes far
kan være med på den store dag, hvor
hun får huen på. 

”Det bliver en stor dag, og det glæder vi
os til i hele familien”, siger Helene og til-
føjer: ”Vi holder bare en lille fest med fa-
milien og to hold venner bagefter. Det er
svært at vide, hvordan far reagerer på
at se vennerne igen – han har ikke set
andre end os i flere måneder nu”.

Ikke til at holde ud
Tidligere i år skulle Erika have været
konfirmeret, men også det har corona
spændet ben for: Nu er konfirmation og
fest udskudt til efteråret. Og det er fak-
tisk et lille plus, fortæller Helene:

”Erika tænker positivt: Jo længere der
går før hendes konfirmation, jo bedre
bliver far”.

”Hans Jørgen og jeg har nogle utrolige
børn”, supplerer Karina: ”De har klaret alt
det her helt fantastisk. Og når jeg ind
imellem har syntes, at det hele så sort ud,
så har de været gode til at finde de posi-
tive ting. Det har virkelig været en trøst”.

Som hun sidder her på terrassen, ud-
stråler Karina både ro og afklarethed. Vi
er i Vendsyssel, og her er der altså en
tradition for, at man ikke klynker over
den situation, man nu engang er havnet
i. Og det gør Karina bestemt heller ikke.
Men der er alligevel ingen tvivl om, at
der ind imellem har været god brug for
trøstende børn med blik for de små po-
sitive ting i hverdagen:

”Det har bare været hårdt ind imellem”,
erklærer hun med eftertryk og uddyber:
”Det virker jo helt vanvittigt, at nogen
skal bestemme over, hvor meget man
må se hinanden. Det har ikke været til at
holde ud. Man er jo i en meget sårbar si-
tuation – særligt det her med, at vi ikke
ved noget. Vi aner ikke, hvornår tingene
ændrer sig eller til hvad. Vi kan konsta-
tere, at alt muligt andet åbner op rundt
omkring, men vi er stadig nødt til bare
at vente på, at der kommer en eller
anden udmelding. Det er godt nok
barsk”.

Hele familien Kristensen samlet – før Hans Jørgen blev ramt. Under coronaepidemien har været tvunget til at vælge hvem af de tre børn, som
måtte besøge far under hans rehabilitering.



Hjernesagen nr. 3 2020 • 21

Små fremskridt og et stort 
lystpunkt
Et af lyspunkterne er, at Hans Jørgen
heldigvis gør fremskridt under sin reha-
bilitering. Ikke ligefrem i et tempo, som
han selv er tilfreds med, understreger
Karina, men Helene kan se de små frem-
skridt fra gang til gang, hun besøger
ham. 

”Han er i gang med et stort vægttab til
gavn for hans helbred og fremtid, og der-
udover kan vi se, at han for eksempel kan
begynde at bruge benet lidt”, fortæller
Helene. Hans Jørgens egen målsætning
er at komme til at gå igen – og der er des-
værre stadig langt til den milepæl. I dag
er han låst til sin kørestol og afhængig af
hjælp for at bevæge sig rundt.

Men selvom det går langsomt, så er han
på vej hjem. Corona eller ej: Om ni dage
skal han være med til at give sin ældste
datter studenterhuen på. Og dét bliver
stort.

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

Har du funktionsproblemer i din hånd eller dit ben på grund af  
en hjerneskade som f.eks hjerneblødning, sclerose, cerebral parese eller 
andre centrale nervesygdomme. Det er nu muligt for dig at opnå funktion, 
frihed og mobilitet. Med FES (funktionel elektrisk stimulation) hjælpemiddel-
systemer kan vi hjælpe dig, hvad enten det drejer sig om dropfod, dropfod 
kombineret med lårmuskelsvækkelse eller en paretisk hånd.

Du kan bestille tid til en klinisk undersøgelse, for at se om denne  

type ortose er velegnet til dig.

Bandagist Jan Nielsen – En verden fuld af muligheder
Vil du vide mere besøg www.fes-center.dk eller www.bjn.dk
– Vi vil så gerne dele vores viden!

Genvind din funktion  
og få din frihed tilbage
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”Et epicenter for tværgående samar-
bejde”. Sådan karakteriserer Lene Ba-
strup Jørgensen, som er leder af det
nydannede Vestdansk Videnscenter for
Neurorehabilitering (ViC) selv ambitio-
nen for sin arbejdsplads. Og når hun
siger tværgående – så mener hun det i
alle tænkelige facetter af ordet:

”Vi skal skabe rammerne for et samar-
bejde på tværs af sektorer, altså fx mel-
lem kommuner og hospitalerne, på
tværs af afdelinger internt på hospita-
lerne, på tværs af innovation, uddan-
nelse, forskning og praksis. Men også på
tværs af organisationer, så vi inddrager
de ramte, deres pårørende og patient-
foreninger som eksempelvis Hjernesa-
gen”, fortsætter hun. 

Et murstensløst center
ViC er et såkaldt murstensløst center – det
vil sige, at man samler viden og praksiser-
faring indenfor en række eksisterende
funktioner, neurorehabiliteringen på
Hammel Neurocenter, neurorehabiliterin-
gen på Vestdansk Center for Rygmarvs-
skade og Klassisk Neurologi på Regions-
hospitalet i Viborg, i ét videncenter.

”ViC skal netop være et videnscenter.
Selvfølgelig skal vi generere ny viden lø-
bende, men det bliver også en hovedop-
gave for os at indsamle og systemati-
sere allerede eksisterende viden og for-
midle den til de rette målgrupper. For i
formidlingen ligger også en implemen-
teringsopgave: I ViC skal vi have viden
ud at vandre og gøre nytte hos patienter
og borgere,” siger hun.

Viden i Lene Bastrup Jørgensens optik
omfatter både den forskningsbaserede

evidens, som udspringer af hospitalsmil-
jøerne, men også praksisbaseret viden.

”Vi får selvfølgelig vores viden fra speci-
alisterne og forskerne. Men den viden,
som ligger hos de ramte, deres pårørende,
ude i den kommunale genoptræning, de
private rehabiliteringstilbud og i patient-
organisationerne, er også uhyre vigtig.
Der er behov for, at vi samler op, systema-
tiserer og lærer af hinanden. Derfor satser
vi meget stort på patientinvolvering i ViC
– og vores ambition er også at samarbejde
med kollegerne i Østdanmark”.

Skal spille en rolle for mange
ViC åbnede officielt i maj, men Lene Ba-
strup Jørgensen har siden februar
været i gang med at gøde jorden for de

mange samarbejder, som ViC  ønsker at
etablere og ser som hele centerets
grundlag. En mere officiel åbning er lige
nu planlagt til efteråret, hvor det forhå-
bentlig også bliver muligt at invitere
eksterne parter.

”Succeskriteriet for ViC er, at vi bliver
brugt. At ViC bliver et sted, hvor man
kan hente viden og få inspiration. Mit
håb er, at rigtigt mange forskellige men-
nesker skal anvende os – at vi kommer
til at spille en rolle i folks hjem, på hospi-
talet, på den politiske scene og såmænd
også i erhvervslivet. Det forudsætter en
høj grad af involvering af folk omkring
os – og engagement fra os selv. Det sid-
ste kan vi også levere”, slutter Lene Ba-
strup Jørgensen. 

Nyt videncenter 
for neurorehabilitering 
i Jylland
Vestdanmark har fået et nyt videnscenter for neurorehabilitering, hvor man vil samle al tilgængelig viden om 
rehabilitering på bl.a. hjerneskadeområdet – og frem for alt dele den med andre. 

Af Ulf Joel Jensen

Vestdansk Center for Rygmarvsskade er en del af det nye ViC.
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Siden 1. maj har sygeplejerske Gitte Ras-
mussen været ansat i Hjernesagen. Hun
har i de forløbne måneder været travlt
beskæftiget med at forberede Stroke-
Linjen, som er navnet på Hjernesagens
nye tilbud om sundhedsfaglig viden og
rådgivning om stroke. 

StrokeLinjen er finansieret af TrygFon-
den, og allerede nu er telefonerne åbne,
men Gitte Rasmussen arbejder videre
med at finpudse konceptet for den
sundhedsfaglige rådgivning frem mod
den officielle åbning til oktober. Som et
led i dette tager hun telefoner i rådgiv-
ningen flere dage om ugen, men hun
bruger også mange timer på at kort-
lægge hele strokeområdet på landets
hospitaler.

”Bare det af finde frem til de afsnit, som
faktisk behandler patienterne, har
været en stor opgave i sig selv. Indtil nu
har der ikke været et samlet overblik
over dem – de hedder noget forskelligt
og er placeret i forskellige afdelinger fra
hospital til hospital”, forklarer Gitte Ras-
mussen. 

Et respektfyldt samarbejde
Næste skridt i processen har været at
indlede en dialog med alle afsnittene, og
Gitte Rasmussen er lykkedes med at af-
holde Skype-møder med stort set alle af-
snit på tværs af hele landet. Målsæt-
ningen har været at få budskabet om
det nye rådgivningstilbud ud til de før-
ste, som møder de ramte – hospitals-
personalet.

”StrokeLinjen er jo først og fremmest et
tilbud til de ramte og deres pårørende.
Og det er vigtigt, at vi får det skruet sam-

men på en meningsfyldt måde, så vi
supplerer det, der allerede findes. Be-
handlingssystemet er jo fyldt med per-
soner med høj faglighed, så vi skal indgå
i et respektfyldt samarbejde, hvor vi
ikke går nogen i bedene”, siger Gitte Ras-
mussen, og heldigvis melder hun, at hun
indtil nu kun er blevet mødt med stor
velvilje og interesse. 

Hjælp til at formulere sin egen
tvivl
For ude på hospitalerne kan de sagtens
se behovet for en ekstra rådgivnings-
indsats. Det er livsomvæltende for hele
familien, når en person rammes af
stroke. Og mange ramte oplever at stå
alene sammen med deres pårørende
med spørgsmål og usikkerhed efter ud-

skrivning fra hospitalet. Ikke fordi der
ikke eksisterer et sted, de kan gå hen
med deres tvivl og bekymringer – men
måske snarere fordi de taber oriente-
ringen i et stort behandlingssystem og
en helt ny livssituation.

”Det kan i mange tilfælde være svært
selv at formulere, hvad det er, man ek-
sempelvis vil spørge egen læge om. Og
også at finde ud af, hvad det er for en
konsultation, man i så fald skal bestille.
Det gør en forskel at kunne snakke med
nogen om alt det, man ellers selv ville gå
og tumle med. Det er fx i den slags situa-
tioner, at en samtale med en sundheds-
faglig rådgiver på StrokeLinjen kan
hjælpe dem videre”, forklarer Gitte Ras-
mussen.

Et landsdækkende netværk
Næste skridt i forberedelserne til den
egentlige åbning af StrokeLinjen bliver
at lave samme øvelse som med hospi-
talsafdelingerne med alle landets reha-
biliteringscentre. Og dernæst følger de
mange kommunikationscentre rundt
omkring.

”Det er en stor opgave. Men det handler
om at få bygget et landsdækkende net-
værk op – og få skabt et overblik, som
faktisk ikke eksisterer i dag. Alene det,
altså at få skabt et landsdækkende
overblik over behandling, rehabilitering
og specialundervisning, vil være en stor
fordel for de ramte og deres pårørende,
er jeg sikker på”, siger Gitte Rasmussen.
Du kan allerede nu ringe til StrokeLinjen
på 34 10 20 30, men da den webbase-
rede del af tilbuddet først er færdig til ef-
teråret, holder vi officiel indvielse den
29. oktober på World Stroke Day.

StrokeLinjen begynder
at tage form
Siden maj har man kunnet ringe og få sundhedsfaglig rådgivning om stroke på 34 10 20 30. StrokeLinjen åbner 
officielt først til oktober, men finpudsning af både rådgivningstilbud og vidensunivers er i fuld gang. 

Af Ulf Joel Jensen
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Den 10. februar 2018 ændrede Linda
Holmbergs liv sig for altid. Sammen med
sin mand Ole er hun ved at gøre sig klar
til at gå ud, da han pludselig klager over
en voldsom hovedpine. Det bliver hur-
tigt klart, at Ole er ramt af en stor blod-
prop i hjernen. Ambulancen bliver
tilkaldt, Ole kommer på hospitalet og
overflyttes til Rigshospitalet, hvor han
ligger bevidstløs i fire uger. I sig selv en
frygtelig situation, men meget hurtigt
støder yderligere problemer til:

”Meget hurtigt efter Ole bliver ramt,
kommer jeg økonomisk i klemme”, for-
tæller Linda og uddyber: ”Jeg er blevet
opereret i ryggen og er derfor ikke læng-
ere i stand til at køre bil med manuelt ge-
arskifte. Ole og jeg har derfor besluttet
at skifte bilen ud med en med automat-
gear og har allerede fundet en bil og af-
talt en købspris, men pengene til
bilkøbet står på Oles konto – og dem har
jeg pludselig ingen lovlig adgang til”.

Fuldkommen afhængig af en bil
Linda har mere end nogensinde brug for
bilen, for nu kan Ole ikke længere være

hendes chauffør – og hun tager dagligt
ind til Rigshospitalet for at være hos Ole.
Hun skriver derfor til det, som nu hed-
der Familieretshuset, og dengang var
Statsforvaltningen: Hun har brug for ad-
gang til pengene, som står på sin mands
konto. 

Det får hun bare ikke. I stedet får hun et
afslag, som begrundes med, at pengene
står på Oles konto og dermed juridisk til-
hører ham – og man vurderer ikke, at et
bilkøb vil gavne Ole i hans nuværende
situation.

”Efter fire uger kommer Ole til bevidst-
hed igen. Men han er ramt i begge fron-
tallapper og er ikke i stand til at tage
stilling til noget som helst. Selvom jeg
faktisk har en sms, som beviser, at vi var
enige om bilkøbet, inden han blev ramt,
kan jeg ikke få lov til at hæve pengene
på hans konto. Jeg er næsten desperat
på det tidspunkt: Ole er blevet overflyt-
tet til Holbæk Sygehus, og jeg er inde hos
ham hver eneste dag for at hjælpe med
hans personlige hygiejne og bare være
hos ham. Selvfølgelig går der tog og bus-

ser, men ind imellem ringer de til mig
sent om aftenen eller på andre tids-
punkter, hvor jeg skal afsted med kort
varsel. Så jeg er fuldstændig afhængig af
at have en bil”, siger Linda.

Afslag på afslag
Men det hjælper ikke: Linda får afslag på
afslag fra Statsforvaltningen, og sagen
trækker ud. Der går faktisk et helt år på
denne facon, og i stedet for at bruge de
penge, som faktisk står på kontoen, er
Linda til sidst tvunget til at låne penge
til bilkøbet. Desuden er hun nødt til at
præsenteret et nøjagtigt regnskab for
alle udgifter til Ole – til tøj, hygiejne, mad
osv. – for at kunne hæve af hans pen-
sion.

Det er en enorm belastning for Linda
oveni den i forvejen dybt ulykkelige si-
tuation, hun og Ole står i. Statsforvalt-
ningen har naturligvis juraen på sin side
og agerer fuldkommen korrekt i hen-
hold til lovgivningen, og faktisk kunne
det hele have set helt anderledes ud og
være løst meget mere smidigt, hvis Ole
blot havde tegnet en fremtidsfuldmagt. 

En fremtids-
fuldmagt kan 
forebygge 
mange problemer
Da Linda Holmbergs mand, Ole, blev ramt af en blodprop i hjernen, blev hendes liv vendt på hovedet. 
Oveni usikkerhed og livskrise kom en række praktiske og økonomiske problemer, som meget let kunne 
være forebygget – havde hun og Ole blot kendt til muligheden for at tegne en fremtidsfuldmagt.

Tekst og foto: Ulf Joel Jensen
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Fremtidsfuldmagten fungerer på den
måde, at du udpeger en eller flere perso-
ner, som, hvis du bliver syg, mentalt
svækket eller andet, kan repræsentere
dig og handle på dine vegne, både per-
sonligt og/eller økonomisk. Dvs. at de
også kan få råderet over din økonomi –
og i Lindas tilfælde kunne hun altså
uden problemer have købt bilen for de
penge, hun og Ole i forvejen havde afsat
til formålet, hvis Ole havde lavet en øko-
nomisk fremtidsfuldmagt. Hun var lige-
ledes sluppet for følelsen af halvvejs at
blive mistænkeliggjort for de penge, hun
brugte på Oles hverdag.

Tegn en fremtidsfuldmagt!
”Vi kendte ikke noget til nogen frem-
tidsfuldmagt. Det havde vi aldrig hørt
om, men i dag har jeg selv lavet en frem-
tidsfuldmagt. Det er meget enkelt og bil-
ligt – og det burde alle gøre: Der er ingen,
der ved, hvad der sker i morgen, og

hvem der bliver ramt af hvad”, under-
streger Linda.

I januar i år afgår Ole ved døden. Og ved
hans dødsfald bliver pengene på hans
konto frigjort, og Linda kan råde over
dem. Dog venter der hende en ny over-
raskelse: Linda og Ole mødte hinanden
forholdsvis sent i livet, og Ole var på det
tidspunkt fraskilt. Den ene af hans pri-
vate pensioner stod ex-konen imidlertid
stadig til at arve – det havde han ikke
fået ændret.

”Så jeg har to råd til alle mennesker: Tjek
dine pensioner – sørg for, at dem, du
synes, skal have pengene, også står til at
få dem. Skriv et testamente – og glem
ikke at lave en fremtidsfuldmagt. Det
gør det meget enklere for dine pårø-
rende, hvis ulykken en dag rammer dig”,
slutter Linda.

Kort om
fremtids
fuldmagter
Det er vigtigt, at du taler med dine
nærmeste om det, før du tegner en
fremtidsfuldmagt. Særligt den
eller dem, du vil indsætte som
fremtidsfuldmægtig. De skal være
forberedt på opgaven og indvillige
i at tage den på sig. 

I en fremtidsfuldmagt er det også
muligt at indsætte subsidiære
fremtidsfuldmægtige, som kan
træde til, hvis den primære frem-
tidsfuldmægtige må træde til-
bage.

Det er meget enkelt at tegne en
fremtidsfuldmagt: Du skal udfylde
og underskrive den digitalt med
dit NemID i Fremtidsfuldmagtsre-
gisteret på Tinglysning.dk. 

Herefter skal du mødes fysisk
med en notar, hvor du vedkender
dig fremtidsfuldmagten. Notaren
skal dels sikre sig din identitet og
dels sikre, at du fornuftsmæssigt
er i stand til at oprette den – og at
det i øvrigt sker efter egen fri vilje.
Du skal betale en retsafgift for no-
tarens arbejde på 300 kr.

Læs mere på borger.dk/samfund-
og-rettigheder/fremtidsfuldmagt

Det er også muligt at få juridisk
rådgivning – herunder om frem-
tidsfuldmagter – gennem Hjerne-
sagens rådgivning. Send en mail
til testamente@hjernesagen.dk
med dine spørgsmål.



KLUMMEN:

Flere personer, som oplever følger efter
en hjerneskade, har gavn af en fast
struktur, men med nedlukningen af
Danmark blev den pludselig brudt op:
Det var ikke længere muligt at komme i
dagtilbud, til vederlagsfri fysioterapi,
vedligeholdende træning eller mødes i
den lokale hjernesagsforening. Ens på-
rørende fik heller ikke lov til at komme
på besøg på plejehjem eller botilbud, og
det har skabt frustration og dårligere
livskvalitet.

Nogle pårørende mistede et frirum, når
deres ægtefælle ikke længere kunne
komme i dagtilbud, til træning eller i af-
lastning. Andre oplevede pludselig, at
hjemmehjælpen blev skåret ned, så der
ikke længere blev gjort rent hos deres
ramte, og andre oplevede også, at de
måtte hjælpe med en del af den person-
lige pleje, som blev skåret ned i samme
tidsrum.

I Hjernesagens rådgivning har vi haft
frustrerede pårørende i røret, som ikke
vidste, hvad der skete med behandlin-
gen og genoptræningen af deres kære
på sygehuset, fordi de ikke længere
kunne deltage i møderne eller blev ind-
draget på anden vis. For mange har det
været belastende, at hverdagen blev
vendt på hovedet og i en periode blev
det hele forværret af, at man ikke kunne
se lys for enden af tunellen.  

Når vi i Hjernesagens rådgivning får
henvendelser, handler det sjældent om,
hvor glad man har været for det tilbud,

man har fået. Vi bliver som rådgiver
præget af de mange negative historier,
som vi hører, men der har også været
lyspunkter i mørket.

Der har udviklet sig nye tanker og idéer.
På nogle sygehuse har de været dygtige
til at inddrage teknologien og invitere de
pårørende og kommunerne med til
møder digitalt. Det har haft betydning
for de pårørende, som er i arbejde og
ikke har været tvunget til at tage en hel
fridag for at deltage i et kort møde med
sygehuset. Det har også betydet, at
nogle kommuner har haft nemmere ved
at deltage, så både ramte og pårørende
har haft mulighed for at spørge ind til
det videre forløb efter sygehuset. Erfa-
ringerne med videomøder vil i fremti-
den blive implementeret mange steder,
hvilket kan gøre det nemmere for pårø-
rende, der bor længere væk, at deltage i
møderne og blive medinddraget i både
behandling og genoptræning.

COVID-19 har ført til en større opmærk-
somhed på, hvordan vi undgår at smitte
hinanden. Derfor er færre blevet syge af
andre sygdomme, som fx almindelig in-
fluenza, forkølelse og øjenbetændelse. Vi
kan håbe, at denne bevidsthed bliver
hængende, så vi fremover er mere på-
passelige.

COVID-19 har også givet nogle familier
en pause fra stress og jag, flere er kom-
met ud i naturen, og vi oplever i rådgiv-
ningen, at langt flere har fået mod på at
afprøve digitale løsninger, fx videoop-

kald. Vi ved, at et plejehjem har valgt at
bruge nogle af deres ressourcer på at
hjælpe beboerne til at holde kontakt til
deres pårørende ved at bruge pleje-
hjemmets iPads. Det har givet en anden
kontakt til børn og børnebørn – og for
nogle måske en større kontakt end van-
ligt.

Hjernesagens lokalforeninger er op-
mærksomme på smitterisikoen, og ned-
lukningen betød også, at flere af dem
aflyste deres arrangementer. Men nød
lærer som bekendt de nøgne at spinde:
Fx kan man jo mødes ude med god af-
stand og hver sin picnickurv med eget
bestik, service og mad. Eller man kan
mødes i mindre grupper i private haver.
Som én sagde, så må de sætte ambi-
tionsniveauet ned og fokusere på det
vigtige – nemlig den sociale kontakt.
Andre tænker i muligheden for at ind-
drage digitale løsninger for dem, som er
særligt sårbare eller har begrænset
energi og ressourcer til at deltage fysisk,
så de kan være med, men på afstand. Så
kan de også nemmere gå fra, når de ikke
orker mere.

I Hjernesagens rådgivning har vi under
COVID-19 udvidet rådgivningens åb-
ningstider, og også den sundhedsfaglige
rådgivning har været udvidet i perioden.
Husk at bruge os, hvis I har spørgsmål
eller er i tvivl om noget. Vi kan ikke svare
på alt, men vi kan svare på meget.

Maja Klamer Løhr er rådgiver i Hjerne-
sagens rådgivningsfunktion.

COVID-19 på
godt og ondt
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Hjernegymnastik
I samarbejde med Lidl præsenterer Hjernesagen hermed en omgang hjernegymnastik til sommeraftenerne!
Løs krydsordet og send løsningen til admin@hjernesagen.dk senest den 3. august, 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

DrugStars er en gratis

app, som minder dig om

at tage din medicin/kost-

tilskud til rette tid. For

hver pille du tager, optje-

ner du en stjerne i app’en

– og når du har 50 stjer-

ner, kan du omsætte dine

stjerner til en kontant do-

nation til Hjernesagen.

Det er ikke dig, der beta-

ler donationen – det gør

holdet bag app’en: 

De giver, når du tager. 
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Ved bladets deadline er det umu-
ligt at forudsige, om efterårets 
aktiviteter bliver påvirket af 
coronaepidemien. Derfor opfor-
drer vi til, at du tjekker med din
lokalforening om arrangemen-
terne bliver afholdt.

Region 

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

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

Region Hovedstadens
Kulturklub

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

Aktiviteter sommer/efterår
� 22.-24. september
Minicruise til Oslo med besøg på det
nye Munch Museum. Sted: DFDS Ter-
minalen, Dampfærgevej 30, 2100 Kø-
benhavn Ø. Pris: Kr. 2.400 inklusiv 2
aftenbuffet, 2 morgenbuffet samt
transport og entré til Munch Museet.
Tillæg for enkeltkahyt kr. 600. Til-
melding: Senest 1. august til kontakt-
person Lisbet Kragh.

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.

Hjernesagen Bornholms
Regionskommune

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

Faste aktiviteter
Hjernesagscaféen for senhjerneska-
dede og pårørende har åbent den før-
ste tirsdag i måneden kl. 18-22. Der
er fællesspisning og kaffe. Sted: Res-
sourcevejens lokaler på Kommunika-
tionscentret, Sveasvej 8, 3700 Rønne.
Pris: Kr. 30.

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

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

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

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

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

Aktiviteter sommer/efterår
Vi er ved at planlægge et offentligt
møde med journalist Anders Lang-
balle i anden halvdel af oktober. Han
fortæller om det at være ramt af
apopleksi. Mere om tid og sted i
næste nummer og ved annoncering.

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

Hjernesagen i København
og Frederiksberg

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

Faste aktiviteter
Vores medlemsmøder holdes på Lys-
højgårdsvej 43, Valby. Tilmelding til
formanden.

Selvhjælpsgruppe den 2. fredag i
måneden kl. 14.00-16.30: 11. sep-
tember og 9. oktober. Hyggeligt sam-
vær og fælles arrangementer, fx
udflugter og film med oplæste under-
tekster. Yderligere oplysninger fås
hos Kirsten Paulsen, tlf. 51 33 10 63.
Alle ramte er velkomne. 

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

Skolen for Apopleksi- 
og Afasiramte
Skolen holder til i vores lokaler på
Lyshøjgårdsvej 43. Der er undervis-
ning i dansk, skrivning og hukommel-
sestræning samt edb. Der tilbydes
også afspænding, yoga, korsang m.m.
Se nærmere på Afasiskolens hjemme-
side. Få en snak med skolens leder,
Hanne Jæger, tlf. 36 46 32 08.

Bemærk: Vi holder ferie i juli og 
august.

Find os på Facebook: Hjernesagen Kø-
benhavn og Frederiksberg.

Husk at se efter tilbud under Region
Hovedstadens fælles arrangementer.
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Aktiviteter sommer/efterår
� Søndag 27. september kl. 13-16
Generalforsamling med dagsorden i
henhold til vedtægterne. Vi starter
med lidt smørrebrød og går derefter
over til generalforsamlingen. Vi
håber, at rigtig mange vil deltage – det
er jo længe siden, vi har set hinanden.
Sted: Lyshøjgårdsvej 43, Valby. Gra-
tis. Tilmelding: Af hensyn til forplej-
ning er tilmelding senest 18. septem-
ber til formanden.

� Søndag 11. oktober kl. 13-17
Søndagsmøde hvor vi fejrer cen-
trets fødselsdag. Vi har været så hel-
dige at få Eddie Skoller til at komme
og optræde. Han vil fortælle om sit liv
som entertainer og synge nogle af
sine dejlige sange for os. Vi starter
med lidt godt at spise. Bemærk, at vi
slutter lidt senere end sædvanligt. Da
vi regner med, at der kommer mange
til dette arrangement, vil det være
muligt kun at deltage i underholdnin-
gen, da vi ikke kan være så mange til
spisning. Pris: Kr. 100 og kr. 50 hvis
man kun deltager i underholdningen.
Tilmelding: Senest 30. september til
formanden.

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

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

Faste aktiviteter 
Tirsdage og torsdage kl. 10-15 er
der åbent på aktivitetscentret Ny-
Viemosegård. 
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 gar-
vede husflidsspecialister. Som noget
nyt kan du slibe sten til smykker og
lignende. Videostuen og netcaféen
står til fri afbenyttelse. Sted: Rønne-

vangs Allé 5, 3400 Hillerød. Pris: Kr.
60 for kaffe og middagsmad. Drikke-
varer kan købes billigt. Tilmelding
hos formanden.

Bemærk: Efter den lange corona-ferie
holder vi ekstraordinært åbent i juli.

Følg med på Facebook: Hjernesagen i
Nordsjælland – Viemosegaard.

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.

Aktiviteter sommer/efterår
� Søndag 23. august kl. 12.30-17.00
Fødselsdagsfest med dejlig mad og
fed musik leveret af Kim og gutterne.
Sted: Rønnevangs Allé 5, 3400 Hille-
rød. Pris: Gratis for brugere, øvrige
koster kr. 100. inkl. drikkevarer. Til-
melding: Senest 13. august til forman-
den.

� 22.-24. september
Minicruise til Oslo. Se under Region
Hovedstaden.

� Lørdag 26. september kl. 15-20
Viseaften med vor klaverbokser PA
Bredsdorff. Vi synger Beatles-sange.
Sted: Rønnevangs Allé 5, 3400 Hille-
rød. Pris: Kr. 150 inkl. drikkevarer.
Tilmelding: Senest 17. september til
formanden.

� Torsdag 29. oktober kl. 10-18
Løvfaldstur til Samlermuseet
Thorsvang. Sted: Rønnevangs Allé,
34000 Hillerød. Pris: Kr. 200 for bru-
gere, øvrige koster kr. 300. Tilmel-
ding: Senest 20. oktober til
formanden.

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

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@hjerne-
sagen.dk

Faste aktiviteter
Medlemmer af Hjernesagen i
Tårnby/Dragør kan aftale møde
med repræsentanter fra lokalbesty-
relsen den første mandag i måneden
inden cafemødet i Foreningscentret
Postkassen, Amager Landevej 71,
2770 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 vedrøren -
de apopleksi m.v. Tilbuddet gælder
også pårørende. Kontakt formanden.

Møder foregår mandage i ulige uger
kl. 14-16. Sted: Postkassen, Amager
Landevej, lokale 1 i stuen 71, 2770 Ka-
strup. Medlemmer betaler for kaffe
og brød kr. 15. Gæster betaler ligele-
des for kaffe og brød samt en delta-
gerpris for nogle af møderne.
Tilmelding: Senest 2 dage før til Lizzie
Gylstoff, tlf. 61 70 19 61 eller forman-
den.

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

Region 

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

� Lørdag 26. september
Regionsfest for Hjernesagens lokal-
foreninger i Region Sjælland. Sted:
De Hvide Svaner, Karrebækvej 741,
4736 Karrebæksminde. Ud/hjem med
liftbus fra opsamlingssteder. Nær-
mere info udsendes til medlemmerne
eller kontakt formanden i din lokal-
forening.
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Hjernesagen 
i Greve og Høje Taastrup

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

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

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

Pårørendegruppe. Vi mødes efter
behov. Sted: Greve Borgerhus, Gre-
veager 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: Ba-
lance, koordination og styrke efter
behov. Socialt samvær. Vi deltager
hver gang. Sted: Karlslunde Skole i
gymnastiksalen, Karlslunde Landevej
22B. Pris: Kom og prøv. Medlemskab
derefter kr. 750 for den ramte. Pårø-
rende/hjælper gratis. Tilmelding: På
www.kifgymnastik.dk eller kontakt
formanden.

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

Bemærk: Ferie i juli og august. Ferie-
opstart første tirsdag i september.

Aktiviteter sommer/efterår
� Tirsdag 1. september kl. 17-20
Hyggemøde. Pris: Kr. 50 for mad fra
slagter i Greve Midtby Center. Tilmel-
ding: Senest 30. august kl. 20.

� Tirsdag 15. september
Besøg hos Falck Greve brandvæsen.

Info med tidspunkt følger eller kon-
takt formanden. Sted: Lunikvej 4,
2670 Greve. 
Tilmelding: Senest 6. september kl. 20.

� Lørdag 26. september
Regionsfest for Hjernesagen Region
Sjælland. Sted: Hotel De Hvide Sva-
ner, Karrebæksminde. Information
følger. Tilmelding: Kontakt forman-
den.

� Lørdag 3. oktober kl. 10-15
Temalørdag i år om kost og motion.
Info følger. Sted: Greve borgerhus,
Greveager 9, 2670 Greve. Pris: Kr. 75
inkl. morgenmad, frokost, kaffe/te.
Tilmelding: Senest 27. september kl.
20.

Hjernesagen
i Guldborgsund

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

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

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

Læs også om vores arrangementer på
Hjernesagens hjemmeside.

Aktiviteter sommer/efterår
� Torsdag 13. august kl. 16-19
Generalforsamling med smørre-
brød. Tilmelding: Senest 1. august til
formanden.

� Torsdag 27. august kl. 16-18
Cafemøde med sang og musik.

� Lørdag 26. september
Regionsfest på ”De Hvide Svaner”.
Sted: Karrebækvej 741, 4736 Karre-
bæksminde. Vi mødes på Cementen

kl. 10.30. Pris: Kr. 200 pr. person. 
Tilmelding: Var 4. juni.

� Torsdag 8. oktober kl. 16-18
Foredrag ”Oceans of Hope” med
Tine Perlt.

Hjernesagen 
i Holbæk og Odsherred

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

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

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

Aktiviteter sommer/efterår
� Torsdag 20. august kl. 16
Hyggemøde. Vi forsøger at åbne
denne dag, hvis lokalet åbner. Tilmel-
ding: Senest 14. august.

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 Ak-
tivitetscentret, Esbern Snaresvej 55,
4400 Kalundborg. Pris medmindre
andet er anført: Kr. 15.
Bemærk: Vi mødes efter sommerfe-
rien den 12. august.
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Hjernesagen i Køge, 
Stevns og Solrød 

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

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

Aktiviteter sommer/efterår
� Tirsdag 18. august
Banko. Gave til kr. 20/25.

� Tirsdag 1. september
Musik og sang.

� 10.-13. september
Tur til Polen. 4 dage med halvpen-
sion og udflugter. Delt dobbeltvæ-
relse. Afgang fra Ølby Station kl.
04.40, afgang fra Næstved kl. 05.20.
Hjemkomst Kvægtorvet kl. 20.30 og
Ølby Station kl. 21.15. Pris: Kr. 2.295,
tillæg for enkeltværelse kr. 450. Til-
melding: Tilmelding og betaling se-
nest 15. august. Se program, som fås
ved henvendelse til formanden.

� Tirsdag 15. september
Spisning. Pris: Kr. 75.

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

Hjernesagen i Næstved,
Faxe, Vordingborg 
og Lolland 

Formand: Jytte Schulin-Zeuthen
Tlf. 54 78 83 17 - 30 66 46 87
E-mail: naestved-lolland@hjerne-
sagen.dk

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

Alle medlemmer kan deltage i akti-
viteterne i Guldborgsund. Ring til
formanden.

Aktiviteter sommer/efterår
� Søndag 27. september kl. 12
Generalforsamling. Der er mad kl. 12
og generalforsamling kl. 14. Sted:
VUC, Kuskevej, Vordingborg. Tilmel-
ding: Du skal tilmelde dig, hvis du vil
have mad.

Hjernesagen 
i Ringsted

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

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

Bemærk: Ferie i juli.

Aktiviteter sommer/efterår
� Torsdag 13. august kl. 15-17
Klubdag.

� Torsdag 27. august kl. 15-17
Klubdag.

� Torsdag 10. september kl. 14-17
Skovtur. Sted: Vi mødes på Fredens-
vej 9 og kører i egne biler ud til sko-
ven. Tilmelding: Senest 8. september
til Gurli, tlf. 29 90 85 98, eller Britt, 
tlf. 29 80 95 50.

� Lørdag 26. september kl. 12-18
Jubilæumsfest på Restaurant ”De
Hvide Svaner”. Sted: Karrebækvej
741, 4736 Karrebæksminde. Evt. æn-
dring pga. corona-situationen.

Hjernesagen 
i Roskilde og Lejre

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

Faste aktiviteter
Medlemsmøder afholdes på Plejecen-
ter Kristiansminde, Margrethekær 2-
12, 4000 Roskilde, medmindre andet
er nævnt. 

Tilmelding til de faste møder skal ske
enten på e-mail til roskilde-
lejre@hjernesagen.dk eller til Hanna
Jensen, tlf. 24 78 55 18, 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 net-
værkscaféen eller se lokal hjemme-
side.

Afasicafé
Afasicafe afholdes andet halvår, hvis
forholdene tillader. Kontakt forman-
den for mere information.

Aktiviteter sommer/efterår
� Lørdag 12. september
Høstfest. Nærmere info følger.

Da vi ikke på nuværende tidspunkt
ved, hvilke arrangementer og aktivi-
teter det vil være muligt at afholde,
må I holde jer orienteret på vores lo-
kale 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
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Faste aktiviteter
Medlemsmøder for ramte og pårø-
rende onsdage i lige uger kl. 18,
medmindre andet er anført. Der be-
stilles 2 stk. smørrebrød pr. deltager,
og der er kaffe og kage. Øl og vand
kan købes. Pris: Kr. 40. Sted: Nørre-
vangsskolen, kantinen, indgang til
CSU, Rosenkildevej 88 B i Slagelse.

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

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

Aktiviteter sommer/efterår
� Onsdag 5. august kl. 18
Spisning og banko.

� Onsdag 19. august kl. 18
Udflugt til Egeskov på Fyn. Pris: Kr.
300 pr. person. Tilmelding: Senest 10.
august til formanden.

� Onsdag 2. september kl. 18
Spisning. Rene fortæller om sin
hverdag som blind.

� Onsdag 16. september kl. 14
Sommerfest i Marie og Kurts som-
merhus. Medbring selv madkurv
eller bestil boller, som nogen gjorde
sidste år! Bestilling af boller: Valg af
pålæg: Flæskesteg, frikadeller eller
roastbeef. Bestil bollerne ved tilmel-
ding. Da vi skal komme hinanden ved,
er der ikke så meget plads, så det er
kun dem, der har behov, der kan spise
med bestik. Drikkelse skal købes som
sædvanlig. Vi laver kaffe og kage.
Sted: Stillidsvej 13 Kongsmark
strand, 4200 Slagelse. Antal: Højst 25
personer. Tilmelding: Senest 9. sep-
tember til formanden.

� Onsdag 30. september kl. 18
Spisning og pakkespil.

Region 

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

Hjernesagen i Aabenraa
og Sønderborg

Formand: Søs Albæk
Tlf. 51 20 26 25
E-mail: 
aabenraa-soenderborg@hjernesagen.dk
Faste aktiviteter
Medmindre andet er anført, mødes vi
i Kirsebærhavens Aktivitetscenter,
Kallemosen 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 vel-
komne. Yderligere oplysninger fås
hos formanden eller Annegrethe 
Borring, tlf. 24 91 33 60. 

Bemærk:
Sommerferie i juli og august

Hjernesagen i Assens,
Langeland, Middelfart,
Svendborg og Ærø

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

Faste aktiviteter
Mandegruppen
Madlavning for finere mænd i
skolekøkkenet på Haarby Skole.
Mandegruppen arrangerer også
fisketure og besøg på biludstillinger
m.v. Vi har også kreative værksteder
i Aktivcentret i Glamsbjerg. Er du in-
teresseret, så ring eller skriv til for-
manden.

Hver mandag kl. 14.30-15.30. Mo-
tionscafé med efterfølgende socialt
samvær med kaffe og en bolle. 
Sted: Aktivcentret i Glamsbjerg. 

Pris: Kr. 10 for motion og kr. 10 for
kaffe og brød. Ingen tilmelding, mød
bare op.

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

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

Aktiviteter sommer/efterår
� Lørdag 22. august kl. 14-18
Generalforsamling. Dagsorden ifølge
vedtægterne. Se dagsorden i den ud-
sendte gule folder. Forslag skal være
formanden i hænde senest 3 uger før
generalforsamlingen. Sted: Aktivcen-
tret, Dærupvej 5, 5620 Glamsbjerg.
Gratis. Foreningen er vært med smør-
rebrød, 1 øl eller vand samt kaffe. Til-
melding: Til spisning senest 9. august
til formanden.

� Torsdag 3. september kl. 17.00-19.30
Bøf og bowling. Vi bowler i en time,
hvorefter vi hygger os med et måltid
mad og god snak. Sted: Assens Bow-
lingcentret, Korsvangcentret, Kors-
vang i Assens. Pris: Mad og drikke
samt bowlingsko for egen regning.
Tilmelding: Senest 30. august til for-
manden.

� Lørdag 26. september kl. 10
Mandegruppens fisketur. Sted: Et
sted på den fynske kyst eller molefi-
skeri. Stedet afgøres af vindretning
og styrke. Ring til formanden for nær-
mere oplysning. Gratis. Tilmelding:
Senest 25. september til formanden –
du får også at vide, hvor vi fisker fra
ved tilmelding.

� Fredag 2. oktober kl. 17
Fællesspisning med foredrag. Efter
spisningen vil der være et spæn-
dende og morsomt foredrag. For nær-
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mere oplysning ring til formanden.
Sted: Aktivcentret, Dærupvej 5,
Glamsbjerg. Pris: Kr. 100 pr. person
til mad og drikke. Tilmelding: Senest
25. september til formanden.

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

Hjernesagen i Billund,
Varde og Vejen

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

Faste aktiviteter i Grindsted
Samtalegruppe. Vi mødes 2. mandag
i måneden kl. 15. Sted: Mødestedet,
Nygade 29A, Grindsted. Har du ikke
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: Med-
borgerhuset, 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 følgende
mandage. Sted: Huset, Østergade 2,
Vejen. Yderligere oplysninger og til-
melding til Tove, tlf. 21 46 48 54.

Aktiviteter sommer/efterår
� Onsdag 9. september
Udflugt til Silkeborg. Vi skal have
rundvisning i ørnereservatet af Fal-
kemanden alias Falkoner Flemming
Sanggaard. Efter rundvisningen skal
vi prøve at smage bisonburger og
pommes frites. Vi skal også ud og
sejle fra Silkeborg til Ludvigslyst. På
hjemturen nyder vi en kop kaffe ved
bussen. Vi er hjemme sidst på efter-
middagen. Sted: Vi kører fra Vejen
Idrætsanlæg kl. 8.10 og fra Lidl i
Grindsted kl. 8.50. Pris: Kr. 250. Til-
melding: Senest 4. september til
Tove, tlf. 21 46 48 54, eller Hanne, 
tlf. 75 32 23 54.

� Torsdag 8. oktober kl. 18
Vi starter med at spise sammen.
Kl. 19 får Conni og Birger ordet. Bir-
ger har en hjerneskade. Sted: Huset
Hovborg, Lindevej 7A, 6682 Hovborg.
Pris: Kr. 150. Tilmelding: Senest 6. ok-
tober til Inger, tlf. 75 32 27 01, eller
Hanne, tlf. 75 32 23 54.

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

Hjernesagen 
i Esbjerg og Fanø

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

Faste aktiviteter Esbjerg
Vi har lavet vores faste samtale-
gruppe om: Samtalegruppe 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

Opstart efter sommerferie: 
Vi forventer at starte 12. august.

OBS: Vi forbeholder os ret til at 
aflyse arrangementer pga. corona-
situationen. Vi håber, at arrange-
menterne kan gennemføres, ellers
hører I nærmere.

Aktiviteter sommer/efterår
� Fredag 28. august kl. 20
Esbjerg Revy. Dørene åbnes kl.
19.30. Sted: Musikhuset Esbjerg. Pris:
Kr. 150. Tilmelding: Snarest muligt.

� Torsdag 3. september kl. 15
Esvagt, historien om Esvagt. Esvagt
giver kaffe og kage. Sted: Dokvej 4,
6700 Esbjerg. 

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 Thygesminde-
vej 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
til konto i Nordea reg.nr. 2450 kon-
tonr. 8975 838 367.

Hammelev Sport-genoptræning-
glad 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.
Bemærk: Opstart efter ferie er 24.
september.

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

Aktiviteter sommer/efterår
� Onsdag 8., 15., 22. juli kl. 19
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Familieaftener med kaffe og kage.
Sted: Simmerstedvej 1, 6100 Hader-
slev. Gratis. Tilmelding: Til forman-
den.

� Onsdag 2. september kl. 19
Hygge med kage og kaffe.

� Onsdag 9. september kl. 19
Hygge med kage og kaffe.

� Torsdag 10. september
4-dages busrejse til Sæby, Skagen
og Læsø. Alle udflugter, entre, sejltur
og guide er inkluderet. Mødested er
Hertug Hans Plads. Pris: Kr. 3.500.
Tilmelding: Til formanden.

� Torsdag 24. september kl. 19.30
Generalforsamling. Sted: Hammelev
Bygade 28, 6500 Vojens. Tilmelding:
Til formanden.

Vi planlægger en udlandsrejse til ef-
teråret. Kontakt formanden for nær-
mere information.

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

Hjernesagen 
i Kerteminde, Nyborg,
Odense og Nordfyn

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

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

værk 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 Univer-
sitet, SDU. Der er tid til at snakke med
både oplægsholder og hinanden.
Sted: Bolbro Brugerhus, indgang L, 
lokale 26-28, Stadionvej 50, 
5200 Odense V. Gratis. Vi giver kaf-
fen. Tilmelding: Til oplægsholder. 
Se nærmere i invitation, som sendes
med posten.

Hjernesagen i Kolding

Formand: Ove Munch Christoffersen
Tlf. 75 54 24 21

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

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

Hjernesagen i Vejle

Formand: Inge Christensen
Tlf. 75 82 11 99

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

Region

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

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

Hjernesagen 
i Herning og Ikast-Brande

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

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

Aktiviteter sommer/efterår
� Vi forventer at starte op torsdag
30. august.
Du er velkommen til at ringe eller
skrive. Vi sender program for de før-
ste møder ud på mail medio august til
dem, vi har mailadresse på. Vi lægger
oplysninger på vores Facebook-
gruppe Hjernesagen Herning –
Ikast/Brande og på vores lokale
hjemmeside. 
Der vil desuden blive offentliggjort
vejledning om samværet.

Hjernesagen i Holstebro,
Struer og Lemvig

Formand: Niels Slet
Tlf. 41 97 36 28
E-mail: holstebro@hjernesagen.dk
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Faste aktiviteter
Hjernesagens selvhjælpsgruppe i
Holstebro
Vi mødes den første onsdag i måne-
den kl. 15-17. For ramte og pårø-
rende. Pris: Kr. 10 for kaffe/te og
kage. Sted: Mødestedet, Kultur- og
Frivillighuset, Nygade 22 i Holstebro.
Kontaktperson: Mette Jensen, 
tlf. 51 35 37 36.

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

Bemærk: Sommerferie i juli.

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, Østerbro-
gade 21 B, 8722 Hedensted. 

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

Har du nogle idéer/ønsker til aktivi-
teter, så er du velkommen til at kon-
takte formanden. Kommende
idéer/arrangementer vil blive delt på
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 be-
handler e-mailadresserne fortroligt,
og de bliver ikke videregivet.

Hjernesagen i Norddjurs,
Syddjurs og Randers

Formand: Ved redaktionens 
afslutning var der ikke valgt en ny 
bestyrelse
E-mail: norddjurs@hjernesagen.dk

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, Aktivi-
tetshuset, Ålykkecentret i Odder, hvis
ikke andet er nævnt. 
På møderne serveres der kaffe/te
med kage for kr. 25. Tilmelding se-
nest 3 dage før til formanden.

Bemærk: Vi holder ferie i juli og 
august.

Aktiviteter sommer/efterår
� Onsdag 16. september 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,
som er beskrevet nedenfor. Ændrin-
ger kan forekomme, se hjemmesiden.
Medmindre andet er anført, er prisen
kr. 30. Sted: Ringkøbing-Skjern 
Medborgerhus, Herningvej 7a, 
6950 Ringkøbing.
Bemærk: 
Opstart efter ferie 1. september.

Aktiviteter forår/sommer
� Tirsdag 1. september kl. 14-16
Møde. 

� Tirsdag 15. september kl. 14-16
Møde.

� Tirsdag 29. september kl. 14-16
Møde.

� Tirsdag 13. oktober kl. 14-16
Møde.

Hjernesagen i Aarhus,
Favrskov, Samsø og
Skanderborg

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

Faste aktiviteter
Cafémøde i Århus kl. 14-17 den sid-
ste tirsdag i måneden. Sted: 
Folkestedet, Carl Blochs Gade 28,
8000 Aarhus C. 

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

Cafémøde i Skanderborg kl. 15-17
den anden onsdag i måneden. Sted:
Medborgerhuset, Vestergade 14 A,
8660 Skanderborg. 

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

På grund af corona-epidemien, har vi
ikke noget på programmet, men vi ar-
bejder på det.
I kan følge med på vores Facebook-
side Hjernesagen Århus, Favrskov,
Skanderborg og Samsø eller ringe til
formanden.

Mindeord 
Det er med stor sorg at meddele,
at vores kasserer, Carlo Andrea-
sen, døde den 18. april 2020. Han
sov stille ind efter kort tids syg-
dom.
Vi vil altid savne og huske ham
for hans gode og lune humør. Han
var et godt menneske. Altid parat
til at give en hjælpende hånd.

Hvil i Fred.

Bestyrelsen i Århus, Favrskov,
Skanderborg og Samsø.
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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
Hjerneskadecafé, kreative aktivite-
ter, træværksted, pårørendegruppe
og samvær med ligestillede på føl-
gende mandage kl. 16-18: 17. august,
21. september og 19. oktober. 
Sted: Grønningen, Bredgade 55, 1. sal,
9700 Brønderslev. Medmindre andet
er anført. 

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

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

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

Aktiviteter sommer/efterår
� Mandag 12. oktober kl. 17
Bowling med fællesspisning.
Sted: Brønderslevhallen, Parkvej. 
Pris: Kr. 130 for bowling og spisning.
Tilmelding: Senest 7. oktober kl. 16 til
formanden.

Hjernesagen 
i Frederikshavn og Læsø

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

Faste aktiviteter
Værestedet Hjerneaktiv hver man-
dag kl. 10.00-12.30.
Opstart 4. august. Et gratis tilbud til
både ramte og pårørende. Sang,
værksted, spil m.m. Der arrangeres fx
også foredrag og udflugter. Pris:
Kaffe/te og brød kr. 20. Sted: Anholt-
vej 4, 1. sal (der er elevator), 9900
Frederikshavn. Yderligere oplysnin-
ger fås hos formanden.
Bemærk: Lukket 12. oktober pga. ef-
terårsferie.

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

Aktiviteter sommer/efterår
� Fredag 4. september kl. 12-17
Musik, sang og god middag. Sted:
Haveparken Lille Bangsbo i Frede-
rikshavn. Pris: Kr. 200. 
Tilmelding: Senest 24. august til 
Merete, tlf. 29 89 15 61.

Hjernesagen i Hjørring

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

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

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

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

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

Blomsterbinding tirsdage kl. 14-17.
Pris: Kr. 25 pr. gang plus forbrug. 
Tilmelding: Senest fredagen før til
Helle, tlf. 51 55 73 35, eller Lona, 
tlf. 20 68 14 18.

Bøf og bowling onsdage kl. 14-16.
Sted: Bowlingcenter Hjørring. 
Pris: Afregnes på dagen. Tilmelding:
Til Tove, tlf. 26 20 70 04.

Mød Hjørring Kommunes hjerne-
skadekoordinatorer torsdage 
kl. 14.00-15.30.
Der er kaffe. Tilmelding ikke nødven-
dig, og man behøver ikke være delta-
ger på et af værkstederne.

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

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

Bemærk: Vi starter tidligst vores
faste aktiviteter op 1. september.

Aktiviteter sommer/efterår
� Onsdag 30. september kl. 17-20
Den udsatte generalforsamling.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Sted:
CKU, Vendsyssel, Elsagervej 25, Hjør-
ring. Gratis. Tilmelding: Af hensyn til
maden, som er skipperlabskovs med
tilbehør, er sidste tilmelding mandag
28. september.

Hjernesagen 
i Jammerbugt og 
Vesthimmerland

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

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

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

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

Aktiviteter sommer/efterår
� Lørdag 26. september
Udflugt til Ørnereservatet i Tver-
sted. Sted: Opsamling fra Aalestrup i
syd og nordpå til Fjerritslev, Brovst
osv. Pris: Oplyses ved tilmelding. Til-
melding: Til Bit, tlf. 21 65 51 44.

� Torsdag 22. oktober kl. 18
Ålegilde.

Mødested: Medmindre andet er op-
lyst, finder ovennævnte aktiviteter
sted på Globen i Løgstør, Frederik den
VII’s Allé 15, 9670 Løgstør.

Hjernesagen 
i Mariagerfjord og Rebild

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

Møder og arrangementer, hvis intet
andet er anført
Sted: Kulturhuset i Arden, Bluhmes-
gade 19, 9510 Arden. Pris: Kr. 65 inkl.
en let anretning, kaffe/te og kage. 
Tilmelding og spørgsmål: Kontakt
Linda, tlf. 98 33 73 80, eller Vibeke på
sms, tlf. 20 33 66 16.

Bemærk: Generalforsamlingen bliver
afholdt, når det bliver muligt at samle
et større antal personer end 10. Invi-
tation følger senere.

Aktiviteter sommer/efterår
� Søndag 16. august kl. 10-16
Tur til Lille Vildmose Centret med
rundvisning, frokost og kaffe. Invita-
tion følger senere. Sted: Vildmosevej
100, 9280 Storvorde. Tilmelding: Ca.
1. august.

� Torsdag 17. september
Arrangement. Invitation følger se-
nere. Pris: Kr. 65. Tilmelding: Senest
10. september

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

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

Hjernesagen i Morsø, 
Thisted, Skive og Viborg

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

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

Bemærk: Ferie i juli.

Aktiviteter sommer/efterår
� Torsdag 6. august
Udflugt med grillmad fra Holmens
slagter. Sted: Sillerslev Havn. 
Pris Kr. 100. Tilmelding: Senest 4. au-
gust til formanden.

� Torsdag 3. september
Ålegilde. Sted: Feggesund Kro med
efterfølgende kaffe i Flade Agora.
Pris: Kr. 200. Tilmelding: Senest 31.
august til formanden.

� Torsdag 1. oktober
Foredrag.
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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 Univer-
sitetshospital Syd. 
Bemærk: Vi træffes ikke i skole-
ferierne.

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

Aktiviteter sommer/efterår
� Søndag 2. august
Sommerudflugt såfremt det er mu-
ligt pga. corona-situationen. Program
udsendes senere.

� Fredag 4. september
Bowling og spisning. Der er bestilt
handicapbaner i en time fra kl. 11-12.
Spisning kl. 12. Sted: Vi mødes på Sea
Port Bowlingcenter under Limfjords-
broen. Pris: Kr. 110 inkl. skoleje, mad
og en øl eller vand til maden. 
Tilmelding: Senest 28. august.

� Tirsdag 29. september
Hyggeaften med spisning. Sted: Ta-
leinstituttet på Borgmester Jørgen-
sens vej 2B, 9000 Aalborg.
Tilmelding: Senest 22. september.

Find Hjernesagen på Facebook: 
Facebook.com/Hjernesagen1
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