
En stor del af vores medlem-
mer er ramt af stroke, blod-
prop eller blødning i hjernen. 
Det er en af de helt store 
folkesygdomme i Danmark, 
som faktisk rammer hver sy-
vende dansker – og samtidig 
en sygdom, som kan forebyg-
ges. Derfor arbejder vi også 
målrettet med at fremme 
forebyggende tiltag. 

Som medlem af Hjernesagen 
er du med i et stort fælles-
skab af ligesindede, og du 
får adgang til vores mange 
medlemsfordele. Samtidig 
støtter du Hjernesagens po-
litiske arbejde for at forbedre 
forholdene for mennesker 
med hjerneskade.

Et medlemskab af Hjerne-
sagen er billigt: For under en 
krone om dagen får du hele 
fordelspakken til både ramte 
og pårørende. 

Vi har forskellige typer af 
medlemsskaber for men-
nesker, som bor alene, for 
familier og for institutioner. 

I Hjernesagen arbejder vi for at sikre den 

bedste behandling og genoptræning af 

mennesker, der bliver ramt af hjerneskade 

– og for den bedst mulige støtte til deres 

pårørende. 

Læs mere på  
www.hjernesagen.dk/bliv-medlem

Velkommen
til Hjernesagen

– landsforeningen for mennesker med stroke eller 
anden hjerneskade samt deres pårørende

Vores rådgivningstilbud, Stroke Linjen, råder over 

eksperter både på det sundheds faglige og det 

sociale område. De kan guide dig gennem mødet 

med de kommunale tilbud, yde støtte i en vanskelig 

tid med ændrede roller i hjemmet, svare på 

spørgsmål om genoptræning, hjælpemidler osv. 

Vi har også en neuro psykolog, som kan rådgive omkring manglende 
overblik, træthed, problemer med hukommelsen osv. Endelig kan 
du trække på vores jurister, der giver råd om arv og testamente, 
forsikringsspørgsmål og erstatninger.
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Som medlem af Hjernesagen opnår du 

mange fordele, som vi håber kan være en 

hjælp i hverdagen:

Du er ikke alene!

StrokeLinjen hjalp mig og min mand i en vanskelig 
dialog med kommunen omkring vores helt uover-
skuelige bolig situation, efter han blev ramt af en 
blodprop i hjernen. Det har hjulpet os videre i livet.

– Medlem af Hjernesagen

En hjerneskade kan betyde store forandringer 

i livet – både for den ramte og for familien og 

hele netværket omkring. For mange er der 

tale om ét liv før og et andet liv efter skaden. 

Det er ofte en stor hjælp at tale med andre, 

som har stået i samme situation – og det er 

vigtigt at vide, at du ikke står alene. 

 

Hvert år rammes omkring 20.000 danskere 

af en hjerneskade – de fleste som følge af 

et stroke, altså en blodprop eller blødning i 

hjernen. En hjerneskade giver anledning til 

stor usikkerhed og mange spørgsmål, fordi 

der vendes op og ned på hele ens tilværelse. 

 

Hjernesagen tilbyder derfor alle medlemmer 

af foreningen personlig rådgivning.

• Først og fremmest bliver du del af et stort fællesskab 
med andre i samme situation. Vi har omkring 10.000 
medlemmer fordelt i cirka 40 lokalforeninger i hele 
Danmark. 

• Desuden har vi flere lukkede facebookgrupper, som 
bl.a. retter sig mod unge ramte, voksne ramte, voksne 
pårørende, unge med en hjerneskadet forældre mv. 

• Du kan søge økonomisk støtte til fx træningsforløb, 
højskoleophold og andre sociale aktiviteter, familieterapi 
og meget andet. 

• Du modtager vores medlemsblad med posten og et 
nyhedsbrev på e-mail. 

• Og så kan du deltage i vores forskellige faglige og sociale 
arrangementer, målrettet enten ramte, pårørende eller 
fagfolk.
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