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SORGEN
FØLGER MED

Om forskellige måder, sorgen 
kan ramme, når en i familien

får en hjerneskade – og
inspiration til at

håndtere sorgen.
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FORMANDEN HAR ORDET 
Igen sidder jeg med et blad fuldspækket med gode artikler. Temaet denne gang er sorg, hvilket 
kan være svært både at tale og skrive om. Jeg husker udmærket, hvor meget sorgen over det 
liv, jeg ikke fik, fyldte i mine første 3-4 år efter tumoren. Jeg var heldig at have mand og børn, 
som støttede mig, men det tog tid, og det var ikke nemt. 

Jeg har selv taget en snak med en god veninde, som er præst, og hun må siges at være eks-
pert i sorg. Hun fortalte, at tegnet for sorg er et liggende 8-tal. Der er altid både sorg og nye 
muligheder. Man skal tage sorgen alvorligt, men den må ikke blive boende og tage al pladsen, 
for så afskærer den ny udvikling og nye muligheder.

Artiklen om Bente og Søren siger det så fint – alle har sin egen sorg at bearbejde. Det kan 
være SÅ belastende at høre fra andre, at man ikke skal være ked af sin hjerneskade, for man 
døde jo ikke. I en anden artikel beskriver Martin, hvor svært det ikke er at kunne udtrykke sig 
og bede om hjælp, og David skriver om at have sluttet fred med sin hjerneskade og være et 
bedre sted i livet end nogensinde før. Det er stærkt. Det får mig til at tænke på vores eget 
slogan: Liv, der reddes, skal også leves! For nogle tager det bare ekstra tid, før det kan lade 
sig gøre. Afasi kender jeg i sagens natur mange, der lever med. Da vi efter nedlukningen 
kunne mødes igen, slog det mig, hvor dårlige de var blevet til at tale i mellemtiden. Det har 
vi heldigvis fået rettet op på igen.

I dette blad bliver også anmeldt en bog fra Hjernetumorforeningen. Den forening fandtes ikke, 
dengang jeg blev opereret. Måske det så var blevet min forening, men nu er det altså Hjerne-
skadeforeningen, der har mit hjerte. I et par år, inden jeg blev medlem af hovedbestyrelsen, 
var jeg suppleant. Et par gange spurgte jeg, om jeg var velkommen i foreningen. Mest som en 
spøg, men med et strejf af alvor. Men tiden har ændret os. Vi er i dag en meget inkluderende 
forening, der ikke spørger, hvordan du har fået din skade, men hvordan du lever med den. Det 
er jeg umådelig stolt af. Vi har ikke et A- eller B-hold; vi er alle på samme hold. Dog skulle jeg 
ønske, at alle fik den hjælp, de så hårdt har brug for. Jeg bliver frustreret, når jeg læser om 
alle dem, der ikke får hjælpen til at komme videre i det nye liv. Bladet, du nu har i hånden, har 
inspireret mig til at kunne sige så meget mere, men jeg har vist nået grænsen for, hvad der er 
plads til. I må læse, lære, nyde, forarges, eller hvad det nu er for en følelse, I får, når I læser. 
Jeg slutter af med et kinesisk ordsprog, jeg også har fået fra min præsteveninde: 

Du kan ikke forhindre sorgens fugle at flyve om dit hoved, men du kan forhindre dem i at 
bygge rede i dit hår.

Marie Klintorp, formand for Hjerneskadeforeningen
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DET SKER I FORENINGEN

FYR DEN AF 
FYR DEN AF-weekend for pårørende børn a"oldes 
den 3.-4. september nær Billund (se bagsiden). 

UHWEEKEND
Årets uhWeekend for unge med erhvervet hjerne-
skade bliver i år dem 9.-10. september. Tilmelding 
hjerneskadet.dk/hjerneskadeforeningen/medlems-
tilbud/uhweekend/

BISIDDERKURSUS 
I september a"older vi to bisidderkurser i hen-
holdsvis Aarhus og Sorø. Det er gratis at deltage, 
og behovet for bisiddere er stort, så har du lyst til 
at hjælpe andre som bisidder, må du endelig melde 
dig til. Info og tilmelding: hjerneskadet.nemtilmeld.dk

MALTE CYKLER FOR
HJERNESKADEFORENINGEN 
29-årige Malte samler ind til Hjerneskadeforeningen 
ved at cykle 230.000 kilometer (lig med det anslå-
ede antal mennesker med erhvervet hjerneskade i 
Danmark). Indsamlingen foregår på Facebook. Du 
kan følge status på både indsamling og antal kørte 
kilometer på hjerneskadet.dk/malte-cykler/

DRUGSTARS STOPPER DONATIONER
Det er nu desværre o#cielt, at Drugstars-brugere 
ikke længere kan donere stjerner, som bliver til 
donationer til patientforeninger. Hjerneskadefor-
eningen vil gerne sige tusind tak til alle jer, der 
flittigt har brugt appen og været årsagen til, at vi 
lå i toppen blandt de mange patientforeninger, man 
kunne donere til.

STØTTE FRA OK BENZIN
Tak til jer, som støtter foreningen ved at tanke OK 
Benzin. Vi har denne gang modtaget 10.380 kroner. 
Vil du også støtte, når du tanker, kan du læse her, 
hvordan: https://hjerneskadet.dk/stoet-hjerneskade-
foreningen/ok-benzin-stoet-naar-du-tanker/

PODCAST OM AT VÆRE
UNG MED HJERNESKADE
Vores nyeste sæson af Hjernecast er i gang. Denne 
gang har vi talt med en stribe unge ramte, der for-
tæller om deres hjerneskade, og hvad den betyder 
i deres liv. Find Hjernecast der, hvor du lytter til 
podcasts, eller på hjerneskadet.dk.

MEDLEMSTILBUD
Med mellemrum laver vi nye samarbejdsaftaler til 
fordel for vores medlemmer. Husk engang imellem at 
tjekke her: https://hjerneskadet.dk/hjerneskadefor-
eningen/medlemstilbud/aktuelle-tilbud-og-rabatter/

FOLKEMØDE
Er du i nærheden af Folkemødet på Bornholm i 2022, 
så find os i Velfærdsteltet.
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Sørens hjerneblødning slår til en helt almindelig eftermiddag, 
mens han ligger og sover. Timer forinden har han sagt både 
godmorgen og farvel til sin kone, Bente, og deres to døtre, Alde 
og Emilie. Bente og pigerne var ved at begynde deres dag og 
på vej ud ad døren; Søren derimod kom hjem fra nattens arbejde 
og på vej op for at sove. Ingen af dem vidste, at han senere den 
dag ville være i koma og først komme til bevidsthed igen uger 
senere. Søren husker hændelserne detaljeret:

– Jeg vågner og tror først, jeg har feber. Så registrerer jeg en 
sovende fornemmelse i min venstre side, og kroppen følger ikke 
med, da jeg vil sætte mig op. Jeg siger højt til mig selv: “Hvad er 
nu det?” Da ved jeg, at der er noget galt med hovedet, for jeg 
kan høre, jeg taler utydeligt, og mærke, min mundvige hænger. 
Fra sengen får jeg ringet 112. Bagefter kommer jeg i tanke om, 
at de andre jo er kørt, så døren er låst. Jeg kæmper mig ned ad 
trapperne, kommer ud til hoveddøren – som slet ikke er låst – og 
sætter mig mig så i sofaen, hvorfra jeg flere gange forgæves 
ringer til Bente. Da hun ikke svarer, skriver jeg en besked med 
store bogstaver: “RING NU!” Få minutter senere lyser en ambulan-
ceredder mig i øjnene. Jeg bliver kørt til sygehuset og scannet, og 
herefter bliver det hele sløret. Jeg får sagt, jeg har ondt i hovedet, 
og derefter er jeg ikke rigtigt til stede længere, fortæller Søren.

Mens Søren venter på ambulancen, køber Bente og Emilie fød-
selsdagsgave til Alde, inden hun skal hentes i børnehaven. Derfor 
opdager de ikke, at telefonen ringer.

– Jeg husker, at alt er normalt, da jeg sætter mig ind i bilen, men 
så ser min mor på sin telefon og får et bekymret udtryk. Hun 
ringer op flere gange, og da nogen endelig svarer, hører jeg, at 
hun siger: “Hvad er der sket?” Jeg bliver helt vildt bange. Hun siger 
så til mig, at nu skal vi hente Alde, og så skal vi på sygehuset, 
for der er noget galt med far, fortæller Emilie, der i dag er 10 år. 
Bente fortsætter deres fælles fortælling:

– Jeg ser en masse ubesvarede opkald sammen med Sørens 
besked. Det er tydeligt, at noget er galt, for han skriver normalt 

VI HÅBER ALLE, SORGEN EN DAG BLIVER FORTID
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Et stenkast fra vandkanten ved smukke Vejle 
Fjords indsejling bor familien Sindahl Jensen i 
et hyggeligt, gult toplanshus. Mens huset ud-
adtil står ganske uforandret, har hverken fami-
lien eller det hjem, huset danner rammen om, 
været de samme, siden familiefaren Søren fik 
en hjerneblødning i 2018.
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VI HÅBER ALLE, SORGEN EN DAG BLIVER FORTID

Søren, Bente, Alde og Emilie har stranden 
og Vejle!ord få meter fra hoveddøren.
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ikke så kortfattet eller uden en smiley. Jeg får fat i ham, men 
kan ikke forstå ham. Kun fanger jeg, at han ikke kan bevæge 
sin arm, at ambulancen er der, og at de vil køre ham til Kolding 
Sygehus. På vej mod børnehave, kan jeg huske, jeg tænker: “Nu 
mister vi ham vel ikke?” Søren ligger og tager sig til hovedet, 
da vi kommer ind til ham, og da han ser pigerne, begynder han 
at græde. Han virker forvirret. Vi kan ikke få øjenkontakt, og et 
øjeblik efter bliver vi vist ud af rummet.

SØREN LÆGGES I KOMA – LIVET SÆTTES PÅ PAUSE
Søren har netop fået en ny blødning i hjernen. Det er derfor, 
familien bliver sendt ud, mens personalet stabiliserer ham. Han 
bliver overført til Odense Universitetshospital og lagt i kunstig 
koma. Bente følger snart efter i egen bil, men først får hun ar-
rangeret, at pigerne kan afleveres og overnatte hos Sørens far. 
Selv overnatter hun på sygehuset.

– Fra starten af vil jeg gerne have, at pigerne skal være en del 
af det. De skal vide, hvad der foregår, og have svar på deres 
spørgsmål. Så allerede næste dag kører jeg tilbage efter dem, 
for jeg vil vise dem, at nu sover han. Nu er der ro på. Mens jeg 
sidder alene i bilen, bliver jeg ramt af den første erkendelse af, 
hvad der er sket. Indtil da har jeg været i en slags choktilstand. Jeg 
bliver virkelig vred. Jeg hamrer i rattet, råber, skriger og græder. 
Det er bare ikke fair. I tiden efter føler jeg mig mere alene end 
nogensinde før i mit liv, lige meget hvem der er omkring mig. Når 
noget brænder på, plejer Søren jo at være ved min side, men nu 
er han der ikke, siger Bente.

Familien bruger det meste af tiden på sygehuset de kommende 
uger. Med døtrene taler Bente blandt andet om, hvordan Søren 
får mad gennem næsen. Det hjælper dem til at forstå, hvad der 
foregår – og “næsespisningen” bliver en sjov ting, som de kan 
grine af midt i al alvoren. En sygeplejerske giver dem hver en 
af TrygFondens krammebamser og siger, at når de nusser den 
på næsen, kan deres far mærke det. Derudover er de overladt 
til at vente og håbe.

– Jeg husker, at jeg virkelig håber, han vil overleve. At jeg slet ikke 
kan forestille mig et liv uden ham, for han har jo altid været der. 
Hver aften beder vi alle tre sammen til Gud om, at far bliver rask 
igen. Vi siger til Gud, at vi ikke vil miste ham, fortæller Emilie.

– Ventesituation er uudholdelig for os, der er pårørende. Man 
kan ikke få noget konkret at vide. Man har ikke noget at forholde 
sig til. Personalet er søde og imødekommende, men de kan jo 
ikke give garantier. Jeg spørger mange gange, om han vil blive 
sig selv, men jeg ved ikke engang, om han overhovedet vil klare 
den. Jeg sidder og stirrer på respiratoren, fordi de har sagt, at 
hvis der kommer lyserøde trekanter i displayet, kan han selv 
trække vejret. På et tidspunkt er der så en, der siger: “Det er jo 
os, der styrer den!” Først da går det rigtigt op for mig, at han 
ligger i koma, fordi de har besluttet, at det er bedst. Vi venter 

ikke på, at han vågner af sig selv, men på, at de synes, han er 
klar til det, siger Bente.

EN FORVIRRENDE OG HÅRD TID
I sin første vågne tid efter komaen er Søren meget forvirret og 
plages af drømme på grund af den medicin, han får. Han har 
svært ved at skelne mellem drøm og virkelighed.

– En dag blunder jeg lidt, og da jeg vågner, er jeg helt sikker på, 
at pigerne er væk. En sygeplejerske prøver at tale mig til ro, men 
jeg kan ikke ryste følelsen af mig. Vi ringer til Bente, så jeg kan 
høre, de er hos hende, siger Søren.

Emilie erindrer, at det er mærkeligt, at han ringer og tror, at hende 
og hendes søster er væk. Hun fortæller også, at hun i begyn-
delsen ikke kan forstå ham og bliver lidt forskrækket over hans 
lyde, og hvordan han ryster så meget, at han en dag vælter sin 
mad ned fra sengen. Alde, som i dag er 7 år, var på tidspunktet 
for lille til, at hun kan huske, hvad der skete, eller hvordan Søren 
var før skaden. Men hun har hørt historierne mange gange og 
kan derfor godt fortælle om nogle af de situationer, som pigerne 
syntes var både var lidt uhyggelige, men også sjove. Blandt 
andet beskriver hun, hvordan Søren på et tidspunkt så en flok 
aber kravle rundt over sig. 

Efter sygehuset bringer Sørens rehabiliteringsforløb ham til Ham-
mel Neurocenter, Rehabilitering Grindsted og Lunden i Varde. Ni 
måneder efter at være udskrevet til kommunal genoptræning 
får han desuden også et ophold på Vejle$ord Rehabilitering. Det 
er hårdt for hele familien, at han er så længe væk hjemmefra. 
Skiftene betyder, at Søren flere gange skal lære nye personer 
at kende, og hver gang bliver hans træning sat lidt tilbage, før 
han kan rykke sig igen. Imens jonglerer Bente og pigerne mellem 
både at have en hverdag uden ham og et liv med ham. Under 
opholdet i Grindsted begynder Søren at komme hjem i nogle 
weekender, og han får også hjælp til at deltage i et af Emilies 
skolearrangementer.

– For en gangs skyld kan jeg tage del i noget, familien gør. Det 
foregår udendørs, og det er til at komme rundt i kørestol. Ander-
ledes svært er det at komme hjem i huset. Det er selvfølgelig 
rart at se de vante omgivelser, men jeg føler mig uduelig, for 
jeg skal have hjælp til alt. Jeg har heller ikke noget overskud. 
Jeg kan bare sidde i et hjørne og se $ernsyn, mens Bente farer 
rundt og sørger for det hele. fortæller Søren om de første besøg 
hjemme. Bente supplerer:

– Hele mit fokus er stadigvæk på, at alt skal blive normalt. Det er 
mit behov. Men ingenting er normalt. Når Søren kommer hjem, skal 
vi rykke rundt på tingene. Han skal sove i stuen, har en badestol 
med, og i begyndelsen kommer der også fremmede, der skal 
hjælpe med forskellige ting. Jeg synes, det er forfærdeligt, at de 
kommer rendende i mit hjem. Jeg ved selvfølgelig, at den hjælp 
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er nødvendig, og jeg er jo også taknemmelig for det, men jeg har 
så svært ved at acceptere, at vi har behov for det, siger Bente.

SØREN FØLER SIG PRESSET OG FLYGTER
Efter sine forskellige genoptræningsophold flytter Søren hjem 
til det gule hus og familien. De skal skabe en ny hverdag sam-
men. Men i januar 2021 flytter han ud igen og låner i stedet et 
værelse hos sin stedfar meget tæt på. Det er ikke et egentlig 
brud, men en nødvendig pause i samlivet, og han er fortsat tit 
i huset sammen med de andre. Han har fundet en stor glæde i 
madlavning efter sin hjerneskade, så mange aftener er det ham, 
der står for den opgave. Langsomt trapper de op, hvor længe 
han er der ad gangen, for det er alles intention, at han igen skal 
komme hjem at bo. Søren fortæller, hvad der fik ham til at gå:

– Det tager lang tid for os nogenlunde at få en hverdag til at køre, 
efter jeg er kommet hjem. Jeg føler hele tiden, at jeg svigter. 
Hvis jeg følger mit behov og går i seng, når jeg ikke kan mere, 
efterlader jeg Bente med alt det sidste. Det er ikke fair. I en lang 
periode er jeg helt udkørt, og så eksploderer det. Jeg føler ikke, 
der er plads til mine pauser. Så vi har et kæmpe skænderi, og 
dagen efter siger jeg til Bente, at jeg er nødt til at komme væk. 
Jeg har brug for at være et sted, hvor der er plads til både mig 
og min hjerneskade.

Bente er i første omgang uforstående over for Sørens beslutning 
– og ulykkelig over den:

– Han siger til mig, at der ikke er plads til ham, og jeg forstår det 
ikke, for det er der i mit hoved. Jeg spørger ham endda tit, hvad 
han har brug for, men det ved han jo ikke selv. Der går lang tid, 

før jeg forstår hans dårlige samvittighed. Det falder mig slet 
ikke ind, at han skulle have det, for i min verden har han ingen 
grund til det. På det tidspunkt er det sådan, at det ved ham, jeg 
ikke forstår, har han ikke ord til at forklare.

HVER HAR SIN EGEN SORG AT BEARBEJDE
Bente og Søren søger på et tidspunkt hjælp hos en psykolog til 
at håndtere alle de svære situationer og følelser. Det er hårdt 
for økonomien, da Sørens indkomst er reduceret til en førtids-
pension. De er dog enige om, at den psykolog og hans evne til 
at få tingene pillet fra hinanden, er det værd.

– Vi er endnu ikke færdige med processen, men vi er stadig sam-
men i den, og vi bliver hele tiden bedre til at snakke om tingene 
og forstå hinanden. Vi har både samtaler med psykologen hver 
især og sammen. Psykologen har ikke et egentligt indblik i hjer-
neskader, men han er bare god til at få os til at forstå hinanden. 
Havde vi ikke haft ham, var vi ikke, hvor vi er i dag, siger Bente.

Emilie går i en periode i en gruppe med andre pårørende børn. 
Hun fortæller, at det hjælper at møde andre, så man ved, at man 
ikke er den eneste i verden, der har en far, der er syg. I grup-
pen er et godt fællesskab, og der er rart og trygt at være. Hvad 
angår pigerne, er Bente og Søren ikke i tvivl om, at det var den 
rigtige beslutning at dele alt, hvad der skete, med dem. Det har 
betydet, at de ikke har gået og fantaseret tingene værre eller 
haft unødvendige bekymringer.

Fuld accept er dog altid vanskelig at opnå, selv med professionel 
hjælp. Og uanset hvordan man vender og drejer det, stjæler 
hjerneskaden noget fra alle, den berører. Derfor er sorgen og 
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Selv når de taler 
om de mørke 

stunder efter Sørens 
hjerneblødning, 
mærkes tydeligt 

familiens kærlighed 
til hinanden.
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Hjerneskadecenter Virum tilbyder højt specialiseret, 
tværfaglig neurorehabilitering til børn og unge med erhvervet 
hjerneskade. Målgruppen er børn og unge op til 25 år, der har 

pådraget sig en hjerneskade efter ulykke eller sygdom.

Vi arbejder helhedsorienteret omkring barnet/den unge og 
yder også støtte til forældre, søskende og øvrige pårørende, 

afhængig af deres individuelle behov.

Ny Fjordbo
Ny Fjordbo Rehabiliterende botilbud med mulighed for STU, for unge fra 
15 år. Vi er et godkendt rehabiliterende botilbud, hvor målgruppen er unge 
med medfødt eller erhvervet hjerneskade og neurologiske lidelser.
Der er 12 pladser og aldersgennemsnittet er omkring 20 år.
Vi har en bred vifte af faggrupper, herunder neuropsykolog, logopæd, 
neuroptometrist, læge, sygeplejerske, neuropædagoger, fysioterapeuter og 
ergoterapeuter. Der er varmtvandsbassin, ungeaktiviteter både her og ude i 
byen, praktikpladser, undervisning og mulighed for ridefysioterapi.

sĞũůĞłŽƌĚ�ZĞŚĂďŝůŝƚĞƌŝŶŐ���ͼ���ϳϲϴϮ�ϯϯϯϯ���ͼ���ǀŝƐŝƚĂƟŽŶĞŶΛǀĞũůĞłŽƌĚ͘ĚŬ��ͼ���ǁǁǁ͘ǀĞũůĞłŽƌĚ͘ĚŬ
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bearbejdelse af den en nødvendig proces at gå igennem. Sorgen 
opleves forskelligt fra person til person, for det er naturligvis 
ikke det samme, man mister. Hos familien Sindahl Jensen savner 
pigerne, at deres far kan være mere med, når de leger, og i det 
hele taget engagere sig mere deres liv.

– Jeg har før tænkt: “Hvorfor er det lige min far og ikke en an-
dens?” Jeg har ønsket, vi var en normal familie, og også været 
lidt misundelig på de andre i klassen. Deres fædre var jo helt 
raske og kunne være med til at lege. I dag savner jeg, at han 
giver mere udtryk for, hvad han mener. Hvis jeg for eksempel 
viser ham en tegning, siger han: “Ja, den er fin skat.” Mor siger: 
“Wauw, hvor er du bare dygtig!” Der er mere betydning i det, mor 
siger. Far, han prøver ligesom bare at komme igennem det, og 
jeg har tit tænkt på, om han overhovedet koncentrerer sig om 
at se på tegningen, fortæller Emilie.

Bente mangler især at kunne dele alting med sin mand – kærlig-
hed, familieliv, beslutninger og praktiske opgaver:

– Jeg savner, at jeg ikke skal være tovholder for alt i familien. 
Jeg vil gerne gøre det hele sammen med Søren. Og jeg savner 
de fælles oplevelser og nærheden. Jeg får et stik i hjertet, når 
jeg ser nogen komme gående med hinanden i hånden, for den 
form for nærhed kan jeg ikke få. Han skal bruge sin raske hånd 
til at holde stokken. Han kan ikke mærke, hvis jeg tager den 
anden, og ikke klemme min hånd tilbage. Jeg bliver ked af det, 
når jeg tænker på alt det, vi går glip af sammen. Følelserne for 
ham glider også ud. Lige nu kan jeg ikke mærke, at jeg elsker 

ham, det er noget, jeg vælger at gøre. Nærheden havner altid 
nederst i bunken. Det er en kæmpe sorg for mig, at nærheden 
ikke har fået lov at fylde, og den skal nok blive et emne for os 
på et tidspunkt, siger Bente.

Søren har blandt andet grund til at sørge over tabet af færdig-
heder og identitet:

– Jeg er allermest ked af, at jeg ikke kan være den far for pigerne, 
som jeg var før. Og at jeg ikke kan være den mand for min kone, 
jeg var før. Jeg føler ikke, jeg på samme måde bidrager til fami-
lien. Så er jeg ked af tabet af min mobilitet, for det betyder, at 
mange ting er lukket for mig. Og jeg er træt af at være træt. Jeg 
bruger så meget tid på at sove, og jeg har ikke overskuddet til 
alt det, jeg gerne vil. Det er jo ikke, fordi jeg ikke har lyst, at jeg 
ikke får givet min kone opmærksomhed og kærtegn. Jeg bliver 
bare så træt, at jeg kun tænker på, hvordan jeg kan komme ind 
at sove. Jeg har også svært ved at acceptere, at nu kan jeg ikke 
arbejde mere, siger Søren.

FORSIGTIGE DRØMME OM FREMTIDEN
– Vi håber nok alle, at sorgen en dag bliver fortid. Men jeg ved 
ikke, om jeg helt tør drømme endnu. Erkendelsen af, at tingene 
ikke bliver som før, er først kommet til mig for nyligt, siger 
Bente: – Lige nu er vi ved at træde skridtene mod, at Søren skal 
bo her hele tiden. Han er blevet mere selvstændig, mens vi har 
været hver for sig. Vi er blevet bedre til at snakke sammen, og 
vi arbejder på, at han skal lære at sige fra, inden trætheden 
bliver for overvældende. Han snakker også om at forsøge at 

Emilie er altid parat med 
støtte til sin far – ikke 

kun fysiske under gåture. 
Hun bemærker godt, når 
andre mennesker kigger, 
men lader sig ikke genere 

af det.
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få kørekort igen. At han nævnte det, gav mig en boble af luft. 
Jeg kunne mærke en snert af, at en praktisk byrde kunne blive 
løftet fra min skulder. Et eller andet sted drømmer jeg nok om 
den fulde familiepakke i en ny udgave. At vi igen kan være den 
der familie, hvor vi alle supplerer og støtter hinanden og har en 
masse gode, fælles oplevelser.

Søren supplerer: – Ja, vi har lagt en lille plan, så jeg hver gang er 
her lidt længere tid ad gangen. Selvfølgelig har jeg drømme, men 

Og minder blev gemt i hjertet et sted. 
I aften vi sender, fra $ern og fra nær
hilsner og tak til dem, vi har kær.
Helt sikker der også, fra os fire her,
en hilsen vil komme til alle jer.
Taknemmelighed, glæde og ønsker om fred,
oprigtigt vi sender af hjertet afsted.
Men inden – jeg sætter mig her for en stund.
La’r tankerne flyve fra hjertets grund.
Og vover bag glæde og latter og fest
nu at være ærlig, det tjener sig bedst. 
For året, det kom, og året, det går
Og jeg kæmper troligt, alt jeg formår
for at holde sammen på det, jeg har kær
og glemmer at mærke, hvor hårdt det er. 
Når dagen er gået, og solen bli’r rød, 
så ligger mit barn på puden så blød.
Da tørrer jeg ofte en tåre bort
i sorg over alt det, jeg ikke fik gjort.
For tøjet sku’ vaskes og rent sku’ alt stå
og arbejdet passes og hjem ligeså.
Og aftaler holdes med mand og med mus.
Og alle sku’ hentes og bringes til hus. 
Og selvom de kender til alt, der er sket,
alt har de hørt, alt har de set.
Så druknede tiden i regler og bud,
det sidste blev ordnet, mens dagen randt’ ud.
Fortrolige samtaler, kys, kram og klem
blev væk i et virvar, forsvandt fra vort hjem.
Erstattet af sygdom, af sorg og af savn.
Min mand blev min mand mer’ af navn end af gavn. 
Og hverdagen kom, om ej den var kaldt, 
en hverdag, et liv, jeg ikke har valgt. 
Hvor drømme om bedring, de tændes, går ud
i takt med at være systemets brud.
Der var aldrig plads til bar’ at vær’ mig. 

jeg er også sindssygt realistisk. Jeg håber på en fremtid, hvor vi 
har fundet os til rette, hvor alle har det godt med hinanden, og 
hvor vi har fået en god hverdag til at køre.

– Jeg håber bare på og drømmer om, at han bliver rask, også selvom 
jeg ved, han ikke gør, slutter Emilie, mens Alde glædestrålende 
udbryder: – Ved du, at far skal blive her i dag? Han skal sove her 
helt til på søndag.     Q

Jeg halsede bagud på livets vej.
Jeg kæmpede bravt, jeg kløede på
og så blot forsvinde, hvad jeg ej ku’ nå.
Og hjælpen, den kom, jo, mange var med.
Og stadig de står der, de holder ved.
Men når de går hjem og lukker en dør,
så er deres liv nøjagtig som før.
Men her er jeg fanget, bag vores dør.
Intet bli’r nogen sinde som før. 
Men ej det er sandt, for jeg kan blot gå
og straks få det liv, jeg håbede på.
Når klokken i aften, den slår sine slag
og natten, den bringer nyt år, en ny dag,
så træder jeg varsomt på vejen ud
og går på de løfter, jeg fik af Gud. 
Jeg kan ikke glemme, må bar’ ta’ et skridt
og ærligt vedkende, at jeg er slidt.
Jeg frygter for fremtid lig fortid så styg.
Er helt sikkert mere urolig end tryg.
Men ét er helt sikkert, ét har jeg lært,
aldrig at sætte det, jeg har kært,
sidst i rækken af det, jeg skal nå 
og aldrig den virk’lige lykke få.
Derfor, når jeg træder i året ind
og kysser den lille barnekind,
så usikker på, om min mand mig forstår
og hvilken fremtid vi sammen får,
så har jeg dog dette nytårsforsæt;
For sidste gang har jeg stået og grædt,
jeg ønsker at se og være tilstede, 
at hvile, at leve, mine børn at glæde. 
Året, det går, tar’ dagene med.
De bli’r til minder i hjertet et sted ...

– Bente Sindahl Jensen, nytåret 2020

ÅRET, DER GIK, TOG DAGENE MED
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Uundgåeligt bliver vi alle ramt af sorg i løbet af livet. Sorg er 
nemlig en følelsesmæssig reaktion, der bliver sat i gang, hver 
gang vi oplever et tab, for eksempel på grund af dødsfald, skils-
misse, fyring, funktionsnedsættelse eller andre eksistentielle 
ændringer i livet. En proces, vi gennemgår, når vi skal vænne 
os til at leve uden det, vi har mistet. 

Sorgen er lige så nødvendig, som den er naturlig – og som ud-
gangspunkt er den ikke en sygdom. Jeg skriver “som udgangs-
punkt”, fordi Verdenssundhedsorganisationen (WHO) allerede 
i 2018 implementerede diagnosen Prolonged Grief Disorder, 
altså forlænget sorg – på dansk også kaldet vedvarende sorg-
lidelse eller kompliceret sorg. Diagnosen vil følge med, når det 
danske sundhedsvæsen overgår til den nyeste version af WHO’s 
internationale klassifikation af sygdomme og andre helbredsre-
laterede tilstande. Planen har været, at det ville ske her i 2022. 
Det ser dog ud til at trække ud. Imens debatterer eksperter 
fra flere områder, hvilke konsekvenser det vil få, når vi får en 
sorgdiagnose i Danmark. Det er selvfølgelig essentielt, at vores 
behandlere kan skelne mellem den naturlige – men alligevel 
ofte langvarige – sorgreaktion, som slår os alle ud af kurs fra tid 
til anden, og den komplicerede og for nogle invaliderende sorg, 
som ikke aftager over tid.

Blandt kriterierne for sorgdiagnosen er, at man har mistet til 
døden. Naturligvis vil ingen ved deres fulde fem undlade at 
anerkende sorg hos efterladte. Men det er desværre normalt, 
at andre årsager til sorg ikke altid møder samme forståelse og 
anerkendelse. Det ser vi i foreningen, blandt andet når både børn 
og voksne får at vide fra omgivelserne – familie, venner, kolleger, 
lærere – at de da ikke skal sørge over hjerneskaden, fordi ingen 
døde. Andre kender det måske, hvis de sørger over et mistet 

kæledyr. Omgivelserne er ikke altid gode til at anerkende, at 
dyret var en del af familien. Der er uden tvivl typer af sorg, som 
er mere accepterede, mere tilladte, end andre. Og det er ekstra 
hårdt at sørge uden at møde forståelse.

Ofte oplever sørgende, at det hjælper, hvis man har god støtte fra 
netværket. Sorgen tynger simpelthen en anelse mindre, når man 
har nogen at tale med. Bedst støtte får man, når man selv kan 
sætte ord på, hvad man har brug for, og fortælle andre, hvordan 
de kan hjælpe. Det er desværre lettere sagt end gjort. Heller 
ikke alle synes, det er rart at tale om sin sorg. Nogle foretrækker 
at forsøge at normalisere hverdagen hurtigst muligt, andre vil 
ikke involvere andre i sorgen. Så hellere bearbejde den på andre 
måder som at gå en tur, træne ekstra e.l. Uanset metoden er det 
en proces at finde mening i det nye, oparbejde livskvalitet og 
måske endda have lyst til at leve videre efter tabet.

I Hjerneskadeforeningen oplever vi, at sorgen bor hos mange af 
vores medlemmer. Men vi oplever også, at de mange netværk med 
ligesindede, hvor vi mødes på kryds og tværs, skaber grobund for, 
at sorgen langsomt, men sikkert, træder længere i baggrunden 
og bliver mindre intens.

LIV, DER REDDES, SKAL OGSÅ LEVES!     Q

SORG – EN NATURLIG DEL AF LIVET

VIDSTE DU, AT …
medlem af Hjerneskadeforeningens ekspertpanel og lektor 
i rehabiliteringspsykologi Chalotte Glintborg også er leder 
af Center for menneske-dyr-psykologi, som har oprettet en 
hotline for mennesker, som sørger over tabet af et kæledyr. 
Info om linjen findes på www.cedaps.aau.dk.
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Det første, Martin husker, er, at han ligger på Roskilde Hospital. 
På det tidspunkt er der gået en måned siden den skæbnesvangre 
aften, hvor han blev hovedperson i en nær fatal soloulykke på 
en vestsjællandsk landevej. Men det ved Martin ikke i det øjeblik. 
Han husker kun, at han var kommet hjem fra en ferie i Sverige 
fire dage inden ulykken. Den 14. august 2019 var han med en 
gruppe venner ude på en køretur på sin nye motorcykel – og her 
gik det galt.

– Ifølge vidnerne og politiet var jeg ved at køre ned i grøften 
på højre side af vejen. Jeg fik rettet op, men røg direkte over 
i venstre side, ned i grøften og over på marken, hvor jeg slog 
fem-seks kolbøtter med motorcyklen uden at give slip på den, 
fortæller Martin. 

Martin døde på marken, men hans venner fik ham genoplivet, 
inden han med helikopter, svært kvæstet, blev fløjet til Rigsho-
spitalet, hvor han lå i koma i 14 dage. 

3-4 om dagen går Martin en fast tur rundt om et par boligblokke 
med kun krykke. Elscooteren er til de længere ture – blandt andet 
ned til sundhedscentret. 

ET GODT LIV 
Inden ulykken var Martin glad og tilfreds med sit liv.

– Jeg havde et godt liv. Jeg kørte som eksportchau!ør mellem 
Sverige, Tyskland og Danmark. Jeg elskede mit arbejde. Jeg var 
– som jeg stadig er i dag – god ved andre. Jeg havde pli, opførte 
mig ordentligt og havde en masse bekendte og tætte venner. 

I dag er Martin på førtidspension, og han har kun få venner tilbage.

– Jeg har mistet det hele. Jeg havde hus, et godt arbejde og ikke 
mindst mig selv. Det har jeg også mistet. Jeg havde styr på det 
hele, god økonomi og hele lortet. Jeg mistede mit jeg, fortsæt-
ter han. 

MISTEDE SIN EKSISTENS
Lægerne fortæller Martin, at han er et særtilfælde. Ganske 
få mennesker overlever så ekstreme ulykker. Selvom han var 
heldig og overlevede styrtet, føler han, at han har mistet alt 
det, som han var. 

– Jeg føler, jeg har mistet min eksistens, som jeg var. Jeg føler 
ikke, at det her er mig. Jeg savner mit gamle jeg. Jeg er egentlig 
ligeglad med tingene, hvis bare jeg kunne være mig selv igen, 
forklarer Martin.  

HVERDAGENS UDFORDRINGER
De fysiske konsekvenser, som Martins ulykke havde, er i dag en 
kilde til stor frustration for ham.

– Man ved, hvordan man løber, men man kan ikke. Ligesom at 
hænge et billede op: Det ved jeg, hvordan man gør, men det 
er bare ikke muligt, fordi hjernen hindrer mig i det. Det er især 
gør-detselv-arbejde, jeg savner, fordi jeg ikke kan det mere, 
beskriver Martin, der tidligere selv ordnede tingene på det hus, 
han i dag ikke ejer mere. 

MARTIN MISTEDE ALT I EN VOLDSOM ULYKKE

NU VIL HAN
RETUR TIL LIVET
Hus, kærlighed, job og socialt netværk. Martin Veisborg Nielsen var glad og havde det hele, inden han 
en sensommeraften i august tabte kontrollen over sin motorcykel i et styrt, han mirakuløst overle-
vede. I dag kæmper Martin blandt andet med lammelse, balancebesvær og taleproblemer, men også 
med den tunge sorg, der indtræ!er, når livet forsvinder på et splitsekund.



15TEKST OG FOTO: MADS ROMME JØRGENSEN, FRIVILLIG I HJERNESKADEFORENINGEN

Martin er ramt af en højresidelammelse og går derfor ugentligt 
til genoptræning, hvor han træner sin balance og fysik. Det gør 
han, fordi selv simple hverdagsopgaver er udfordrende.

– Det er rigtig anstrengende og handler om koncentration. Jeg 
kan ikke ”bare” gå ned ad trappen. Jeg er nødt til at holde fast, 
fordi min højreside ikke fungerer. Jeg kan bevæge alt, men uden 
at kunne styre det. Det er motorikken og balancen, jeg mangler, 
og jeg føler ikke den fremgang, som andre ser, fortæller han.

Martins lammelse betyder derudover også, at han lider af dysartri, 
som er en motorisk taleforstyrrelse. Selvom han ofte føler sig 
ked af det, gør dysartrien, at han har svært ved at udtrykke sig 
følelsesmæssigt.

– Jeg lyder ens, om jeg er sur, ked af det eller glad. Jeg mangler 
det, man kalder talemelodi, siger han.

SORGEN FYLDER I BAGHOVEDET
For Martin fylder sorgen en stor del af hans liv. Den sorg, som 
Martin oplever, består særligt af én følelse. 

– Svigt. Jeg føler meget svigt. Man står der, svag i livet og beder 
om hjælp. Folk tror stadigvæk, at man kan klare det selv, men det 
kan jeg ikke. Jeg kan ikke overskue det at ringe rundt og spørge 
om hjælp, siger Martin, der også fortæller, at han især føler, at 
han har svært ved at få den hjælp fra systemet, som han har 
så meget brug for. 

Følelsen af svigt bunder også i et par forliste parforhold, hvor 
Martin begge gange oplevede, at hans hjerneskade blev for 
meget for kæresten. 

Martin er far til tre sønner og har en søster, og dem er han sta-
dig i kontakt med. Anderledes er det dog med det store sociale 
netværk, han havde inden ulykken. 

– Alle de venner, jeg havde, både bekendte og nære venner, de 
er væk. Jeg føler, det er, fordi man ikke er interessant længere. 
Man kan ikke det samme som dem. Det sårer mig meget, fortæl-
ler Martin.

Martin håndterer sorgen ved blandt andet at lytte til musik og 
gå ture. Men den er aldrig langt væk. 

– Sorgen fylder i baghovedet. Havde det været før i tiden, så 
havde jeg haft ondt i maven og grædt meget, men det kan jeg 
ikke nu. Hjerneskaden forhindrer mig i at græde. Det, der fylder, 
det er i baghovedet hele tiden. Følelsen af at være uinteressant, 
uværdig, værdiløs. Det er det slemmeste, fortæller Martin.

AT GIVE SIG TID TIL AT FORSTÅ
Hjerneskaden har betydet, at Martin har lært at tage sig bedre af 

sig selv, og han er også blevet klogere på, hvad han værdsætter.
– Jeg har altid sat pris på venlighed før i tiden, men nu føler jeg 
bare, at jeg virkelig værdsætter, hvis nogen gider snakke med 
mig. Selvværdet går nemlig i bund, når jeg ikke føler mig inte-
ressant. Jeg har lært at sætte pris på små ting i livet - mere end 
nogensinde før, fortæller Martin. 

Martin har et råd til de mennesker, der kommer i kontakt med en 
hjerneskadet som ham selv.

- Man skal give sig tid til at forstå mennesket, fordi mennesket 
vil sige meget mere, end det kan. Det er bare svært at komme 
ud med det. Jeg kunne formulere mig langt bedre, hvis bare jeg 
kunne tale ordentligt, siger han. 

Til andre, der også lider af taleforstyrrelser, anbefaler Martin 
at tale meget.

– Selvom det er hårdt, selvom det er trættende, og man ikke 
rigtigt føler, at man kan, så gør det. Man kan blandt andet læse 
en bog højt for sig selv, så man lærer at tale klart og tydeligt. 
Det vil jeg råde til, fortæller Martin.

FREMTIDEN
Når Martin taler om fremtiden, taler han om en ”retur til livet”.
– Jeg er meget motiveret til at træne, for jeg har chancen for at 
komme mig op til 70 % fysisk, i forhold til hvor jeg var før. Jeg 
gør mig forhåbninger om, at jeg bliver bedre end nu. Også med 
talen. Så længe jeg taler med folk og øver mig, så bliver jeg kun 
bedre, siger Martin. 

Mens Martin bliver ved med at holde sig i gang og træner, så 
venter han på, at han får en plads på et bosted, hvor han både kan 
være sig selv, men også indgå i et fællesskab med andre beboere. 

– Det er, hvad jeg ønsker mest. Fordi hvad har jeg nu? Jeg har 
ingenting socialt. Jeg kunne lige så godt sidde i en brønd med 
låg på, slutter han.     Q

I dag bor Martin på et lejet værelse i Taastrup, indtil han får en 
plads på et bosted.
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Mit liv er nu langt fra perfekt. De fleste mennesker har ingen 
ide om, hvor hårdt jeg fortsat må kæmpe. I årevis har jeg været 
hjemsøgt af aggressiv PTSD. Jeg har stadigvæk talevanskelighe-
der, så når jeg bliver træt, er både afasi og stammen helt normalt 
for mig. Hukommelsesproblemer gør, at jeg uden problemer kan 
gemme mine egne julegaver. For mine ører ringer den tinnitus, der 
begyndte den 11. november 2010, endnu for fuld udblæsning. 
Det skorter altså ikke på udfordringer på grund af hjerneskaden, 
men alligevel er det lykkedes at opnå en slags våbenstilstand 
mellem den og mig.

Helbredsproblemerne er dog ingenting i sammenligning med 
de menneskelige tab, jeg har lidt. Det meste af min familie 
forsvandt ud af mit liv kort tid efter min hjerneskade. Det er 
blot ikke noget, jeg har talt åbent om i flere år, fordi det gør for 
ondt at rive op i det.

Der spredte sig hurtigt et rygte i min familie om, at jeg bare lod 
som om, jeg var blevet skadet, for at få opmærksomhed. Hvordan 
jeg overhovedet skulle have været i stand til at finde på det, ved 
jeg ikke. Det var et rent helvede, og jeg prøvede bare at overleve. 
Jeg gik bare rundt, nærmest ramt af granatchok, og forsøgte både 
at bekæmpe selvmordstanker og begribe, hvad der var hændt.
Men rygterne fortsatte.

Tre ud af min fire sønner trak sig bare væk uden nogen forklaring 
og uden nogen anden form for kommunikation. Jeg har flere 
gange, end jeg kan tælle, forsøgt at få kontakt med dem, så vi 
kunne tale om det. Endnu er ikke en eneste af mine e-mails eller 
sms-beskeder blevet besvaret, og ingen har ringet tilbage, når 
jeg har lagt en besked. Det er, som om mine voksne børn bare 
er forsvundet fra jordens overfald. Det har på alle måder været 
det mest smertefulde af det hele.

OM AT SLUTTE FRED MED SIN HJERNESKADE OG DE TAB, DER FØLGER MED

“SIDEN ULYKKEN HAR JEG IKKE VÆRET SÅ
GODT ET STED I LIVET, SOM JEG ER NU!”

I samme øjeblik som ordene kom ud af min mund, stod det klart for mig, hvor langt jeg faktisk er kom-
met, siden jeg i 2010 blev hjerneskadet efter at være blevet påkørt under en cykeltur. For bare et år 
siden havde disse ord været utænkelige, men nu kom de helt af sig, mens jeg talte med min kone, 
Sarah.
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forrest og hørte mig tale om, hvilket vidunderligt menneske min 
mor havde været. Han var selvfølgelig knust.

Bagefter sagde han noget til mig, som jeg aldrig vil glemme. “Græd 
ikke, fordi det er slut. Smil, fordi det skete.” Smilende tilføjede 
han, at det var et citat af forfatteren Dr. Seuss.

De ord kan jo også gælde livet før hjerneskaden. Jeg synes, jeg 
er blevet bedre til at tænke på de gode stunder. At være far 
var blandt det mest givende nogensinde i mit liv. Jeg gør mit 
allerbedste for ikke at græde over, at det er slut … jeg vil hellere 
smile, fordi det skete. Det er der ingen, der kan tage fra mig.     Q

TEKST: DAVID GRANT – OVERSÆTTELSE: SUSAN SØGAARD

Det kan godt være, jeg ikke var perfekt – hvem er det, når det 
kommer til stykket? – men jeg ved, jeg har været en god far. Der 
har været mange år spækket med fodboldkampe, teltture og 
filmaftener med popcorn, for ikke at tale om de talrige timer, jeg 
har brugt på at lære alle drengene at cykle. Årtiers familieminder 
gør det umuligt at forstå, hvordan mine sønner så brat bare kunne 
lukke døren og gå deres vej.

For at gøre det hele lidt værre, dukkede en af dem pludselig op 
efter flere år og berigede os med et barnebarn, som selvfølgelig 
omgående blev højt elsket. I nogle år fik vi lov at elske hende. Jeg 
kan stadig høre hendes stemme kalde “Bedstefar, Bedstefar …” 
Men lige så brat, som hun kom ind i vores liv, lige så hurtigt blev 
hun taget fra os igen, for min søn valgte igen at gøre som sine 
søskende. Han forsvandt ud af vores liv for anden gang. Denne 
gang tog han bare to børnebørn med sig.

Sarah og jeg græd i over et år. Huset føltes uendeligt tomt uden 
vores barnebarns latter. Det krævede al den styrke, vi kunne 
finde, til sidst at tage os sammen til at pakke hendes legetøj væk 
igen. Vi havde beholdt det hele i håbet om, at de ville komme 
tilbage, om ikke andet så for at forklare hvorfor. Det skete aldrig.
Siden har der været bryllupper, vi ikke har været inviteret til. 
Køb af huse, vi sandsynligvis aldrig kommer til at se. Senere på 
måneden vil der blive født endnu et barnebarn, som nok aldrig 
kommer til at kende sine bedsteforældre. I 2019 mistede både 
Sarah og jeg vores mødre. Listen over tab forekommer uendelig.
Gennem årene har jeg ofte tænkt over, hvad der er galt med mig. 
Hvad i alverden kan jeg have gjort, der er så slemt, at min familie 
indtil videre har holdt sig væk i over ti år? Jeg ved, at mit verbale 
filter ikke rigtigt fungerede i de første år efter ulykken. Mon jeg 
fik sagt noget så frygteligt, at jeg fortjener det her? Eller var det, 
fordi mine sønner ikke kunne forbinde version 2.0 af deres far 
med den person, jeg var før skaden? Var det simpelthen nemmere 
for dem at tro på, at jeg selv skulle have opfundet hjerneskaden? 
Får jeg nogensinde svar?

I dag er jeg omgivet af en lille gruppe mennesker, som giver mig 
ubetinget kærlighed. De elsker mig for det vidunderligt uperfekte 
menneske, jeg er. Og jeg giver den samme kærlighed tilbage til 
dem. Jeg er det godt med at være mig.

De sidste par dage har jeg gået og tænkt over, hvordan det kan 
være, at jeg kan trives på trods af alle de tab. Selvom det er en 
kliché, vil jeg sige, at tiden læger virkelig sår. Jeg har desuden 
flere gange mødt andre, som har også har oplevet, at familie-
medlemmer har trukket sig væk. Det får mig til at tro på, at det 
ikke bare er min egen skyld.

I 2019 blev jeg bedt om at tale til min mors begravelse. Hun 
var blevet ramt af en blodprop i hjernen året før og døde af sine 
følger. Den lille kirke var fuld af mennesker som elskede hende. 
Min far, som netop havde mistet sin kone gennem 63 år, sad 

Ovenstående tekst er publiceret som blogindlæg på den 
amerikanske hjemmeside om hjerneskade brainline.org, 
hvor David Grant i mange år har hjulpet andre ved åbent at 
fortælle om de sværeste ting i livet efter en hjerneskade. 
David har bidraget med indlæg i bogen “Chicken Soup 
for the Soul, Recovering from Traumatic Brain Injuries” 
og driver sammen med sin kone, Sarah, netværket 
“Brain Injury Hope Network”, som har til formål at støtte 
og inspirere andre ramte og pårørende. Blandt andet 
udgiver de månedligt magasinet “Hope Magazine”. Såvel 
BrainLine som Brain Injury Hope Network kan vi anbefale 
dig at følge på Facebook og hjemmeside. Artiklerne er 
engelske, men der findes mange gode værktøjer, som på 
et øjeblik kan levere en forståelig oversættelse, til dem, 
der har brug for lidt hjælp. David har givet os tilladelse 
til at oversætte og bruge indlægget.
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Afasi er betegnelsen for sprogvanskeligheder som følge af er-
hvervet hjerneskade. Afasi kan ramme de fire sproglige områder: 
1. Muligheden for at udtrykke sig via talt sprog
2. Muligheden for at forstå, hvad der bliver sagt
3. Muligheden for at skrive
4. Muligheden for at læse. 

Afasi kan ramme i forskellige sværhedsgrader og på forskellige 
måder. Nogle oplever, at de har svært ved at finde specifikke, 
betydningsbærende ord. Andre får meget svært ved at gøre 
sig forståelige i en samtale. I mange tilfælde har personer med 
afasi behov for støtte til at udtrykke sig, enten via udpegning i 
kommunikationsbøger eller i kommunikationsapps, samtalestøtte 
fra pårørende eller andre mulige kommunikationsveje. Afasien 
påvirker altså evnen til at udtrykke sig lige så præcist, som 
man har lyst til – og derfor også evnen til at udtrykke, hvad man 
tænker og føler. Det er i den forbindelse vigtigt at huske på, at 
uanset sværhedsgraden berører afasi ikke en persons evne til 
at tænke eller føle som alle andre.

SPROGET, SOM FORTÆLLER, HVEM DU ER 
Vores sprog og kommunikation med ord er en stor del af vores 
identitet. Med sproget kan vi fortælle andre noget om, hvem vi 
er, hvad vi interesserer os for, hvem vi omgås, og hvor og hvad 
vi kommer fra. Vi bruger også sproget til at udvise medfølelse 
og interesse for andre: ”Hvordan har du det? Går det godt med 

din familie? Hvordan går det med jeres husrenovering?” Vi kan – 
sammen med grin og andre former for gestik – udtrykke humor 
ved at bruge vores sprog. 

Derfor er det ikke underligt, at mange personer med afasi beskri-
ver, at det føles som at miste noget af sig selv, når man bliver 
ramt af afasi. Sproget mangler. De kan ikke længere sætte ord 
på ”Hvem er jeg?” De ramte beskriver en sorg over ikke at kunne 
udtrykke humor, hyggesnakke, stille nysgerrige spørgsmål, ud-
vise empati og medfølelse ved at spørge ind til andre eller at at 
kunne diskutere nyheder eller faglige emner, der interesserer 
dem. Samtidig kan det være svært at udtrykke sig og bede om 
hjælp, når livet gør ondt, og man er ked af det og frustreret over 
livet med hjerneskade og afasi. Personer med afasi kan være 
særligt udsatte i forhold til depression og social isolation. Afasien 
stiller store krav til omgivelsernes tålmodighed, og det er ikke 
let for dem at få vist, at de er interessante, sjove eller vidende 
mennesker at være sammen med.

SORGEN VED AT MISTE SIT SPROG – OG ALT DET, DER OGSÅ 
FØLGER MED ET LIV MED AFASI
Det er ikke kun sproget og kommunikationen, afasien går ud 
over. Afasiramte er i særlig stor risiko for at miste venskaber, 
for det kan være svært at opretholde sociale relationer over 
længere tid. Afasien påvirker hele personens sociale netværk: 

TEKST: MARIA SKOV STRUVE CHRISTENSEN, AUDIOLOGOPÆD, CAND.MAG., KOMMUNIKATIONSCENTRET REGION H

SORGEN OVER SPROGET, 
DER BLEV VÆK
Afasi gør det ikke blot vanskeligt at udtrykke og sætte ord på den sorg, man typisk føler efter en 
hjerneskade. Afasien – det vil sige tabet af sit sprog – udløser i sig selv en særlig sorg hos mange, 
som i forbindelse med en hjerneskade har mistet sin tidligere evne til at give udtryk for, hvem de er. 
Det er en sorg, der sjældent bliver sat ord på, fordi den netop opleves af dem, for hvem sproget ikke 
vil flyde som før.
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familie, venner, kollegaer, naboer og andre bekendte. Langt de 
fleste, der lever med afasi, vil rigtig gerne deltage i sociale ak-
tiviteter, hvis muligheden er der, men generelt giver de udtryk 
for, at det er svært.

Det er naturligt at føle sorg over at miste det, der var før – sproget, 
venskaberne og fællesskaberne. En lang række faktorer relateret 
til afasien påvirker livskvaliteten. Det drejer sig om: 
• Muligheden for at kunne kommunikere i større eller mindre 

grad (både via talt sprog og via billeder, udpegning og gestik)
• Oplevelsen af at få støtte fra de pårørende og omgivelserne
• Muligheden for at deltage i sociale aktiviteter med andre. 
• Personer med afasi giver generelt udtryk for, at det kan være 

svært at deltage i sociale aktiviteter – men også at de fleste 
rigtig gerne vil, hvis muligheden er der.  

Hvis man spørger personer med afasi, hvad de ønsker og har af 
mål for deres liv under de nye betingelser, lyder nogle af svarene: 
“At være i stand til at tale med familien” og ”At hyggesnakke 
med vennerne”. 
Uden et flydende sprog er det vanskeligt at spørge andre om 
noget og fortælle, hvordan man har det. Det er også svært at 
tage kontakt til venner og familie, når ordene ikke længere 
kommer ud som før. Derfor sker det desværre, at personer med 
afasi engagerer sig mindre i deres sociale liv – måske endda 
trækker sig helt fra det. Det kan virke nemmere at give op end 
at blive ved med at prøve, når man ikke kan se nogen mulighed 
for hverken at fastholde eksisterende venskaber eller danne 
nye, fordi sproget mangler, og kommunikationen tager længere 
tid. Den almindelige “hyggesnak” forsvinder, og i særlig høj grad 
”hyggesnak” over en telefonsamtale, som tidligere har været en 
nem vej til hurtig kommunikation med venner og familie.  

Oplevelsen af ikke at føle os alene er vigtig, når man har været 
igennem alvorlig sygdom og står i en situation, hvor livet ser 
anderledes ud end før hjerneskaden. Personer med afasi kan 
opleve en stor glæde ved også at danne nye relationer i afasi-
grupper eller andre fællesskaber, hvor man kan møde andre med 
samme udfordringer og samme oplevelse af ikke at kunne sige 
præcis, hvad man ønsker.     Q

Gode råd til pårørende til en person med afasi
• Benyt billeder og stikord, når du kommunikerer med 

personen med afasi – benyt samtalestøttende princip-
per.

• Lad personen med afasi udtrykke sig på den måde, han 
eller hun bedst kan, fx med enkeltord, gestik, mimik, 
billeder, kommunikationsbøger, kommunikationspro-
grammer eller andet, der fungerer.

• Giv god tid til jeres kommunikation.
• Inddrag personen mest muligt i aktiviteter og samtaler 

med venner og familie, når det er muligt.
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 Kan sorg være smuk? Sådan kan man passende stille spørgsmålet 
til denne bog, der tager os med ind i livet som hjernetumorramt 
og pårørende. 

Bogens 28 bidragydere bruger mest af alt tiden på at give et 
vidunderligt og nøgternt indblik i deres liv med hjernetumorer 
af varierende grader, set fra hver sit perspektiv som ramt og 
som pårørende. 

Læseren bliver taget med allerede ved de første antydninger 
af, at noget er anderledes. Som når man pludselig og kortvarigt 
mister sit sprog, eller når lægerne tillægger symptomerne alt fra 
stress til overgangsalder, kort tid inden livet for alvor tager en 
drejning mod det værre, og undersøgelserne endelig konkluderer, 
at der bor en fremmed gæst i hjernen, som ikke kommer med 
gode nyheder, men både kan give livet ekstreme udfordringer 
eller sågar hæfte ordet terminal på mennesket, der uforvarende 
bliver ramt af skæbnen. Og pårørende, der magtesløst må se til, 
mens det liv, der skulle være levet sammen, måske ikke bliver 
helt, som man havde forestillet sig, endsige helt så langt. 

Bogen er med sine små fortællinger og sit smukke sprog en 
fornøjelse at læse. Så fuld af håb, desperation og sorg uden 
nogensinde at dvæle ved selvmedlidenhed eller skyld – men 
ved at fortælle indlevende om alt det, der var lykkeligt, og alt 
det, der var og er svært. 

Læseren belønnes med små digte, dagsbogsnotater, afskeds-
breve og mindeord, pakket ind i dramatisk udramatiske historier 
om at få hverdagen til at gå videre, om børnenes ventesorg og 
de utallige rigide strålebehandlinger og samtaler med læger. 

Krydret med faglige perspektiver og uddybende ordforklaringer 
bagerst i bogen skabes en helt ny fortolkning af genren om 
sygdomsfortællinger, der gør denne bog yderst læseværdig. 

Bogen er en hyldest til kærligheden. Kærlighed til livet, hinanden 
og sig selv - og den sorg, der er knyttet til den. Og sorgen? Ja, 
den er meget smuk i denne bog.     Q

UDDRAG FRA
HJERNETUMORFORTÆLLINGER
LIVA:
“Jeg var ikke opmærksom på sorg. Derimod på min skam, 
sorgens ondskabsfulde tvilling. Jeg fulgte forløbet med 
saglig interesse. Måske lidt for ivrigt og skældte ud på mig 
selv. Men jeg rullede ærmerne op og gik i handle-mode, 
påtog mig som andre pårørende rollen som sekretær og 
husholderske, mens kæresteriet blev mere og mere isce-
nesat, som tiden gik. Sorg var ikke det, der umiddelbart 
kom til mig, men vrede og energi, så jeg kunne holde min 
jordslåede tristesse stangen.”.

JOAN:
“Kim har det godt og mærker ingen forandring. Han har 
absolut ingen sygdomsindsigt. Han har pådraget sig nogle 
sjældne sygdomme, som kræver lægelig kontrol, behandling 
og medicin resten af livet. Forandringerne mærker vi andre 
hver eneste dag. Der er mange små ting, som hele tiden 
minder os om, at Kim ikke længere er i stand til det samme 
som før. Casandra og Jonatan har betalt den højeste pris. 
De har håndteret alt det bedre, end jeg havde troet muligt. 
De udviser en stor forståelse, hjælp og omsorg, men også 
en dyb sorg, stor bekymring og afmagt. Den far, de havde, 
er her ikke mere. De bearbejder en kæmpe sorg over det 
tab, alt imens de skal lære deres “nye far” at kende. Vel at 
mærke en ny far, de ikke ønskede.”

NIVI:
“SORG! Jeg er den kvinde, der sørger over mine musklers 
svaghed, min balance som en etårig, der lige har lært at gå ...
Som et nyfødt lam
Vaklende ind i verden
Sådan er jeg nu”.

TEKST: KENNETH KINASTOWSKI, HJERNESKADEFORENINGEN

HJERNETUMORFORTÆLLINGER
Når livet slår knuder

Af medlemmer af Hjernetumorforeningen og skrivementor Charlotte Heje Haase 

305 sider · Udgivet marts 2022 · Bare Skriv
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SKRIV DIG TIL MERE ENERGI
Skriveterapi er at bruge en dagbog som terapi ved at skrive om, 
hvad du tænker, føler og mærker i kroppen. Der findes en række 
e!ektive skriveteknikker og -øvelser, der er nemme at bruge, og 
du behøver ikke at være god til at skrive for at bruge en dagbog 
som skriveterapi. Du behøver heller ikke skrive i lang tid hver 
gang. Ofte kan 15 minutter være nok til, at du oplever en forskel, 
så det kan fint passes ind i en krævende hverdag. 

Når du formulerer din sorg på skrift, vil følelserne aftage i in-
tensitet og ikke længere være så smertefulde. Det er derfor 
konstruktivt og en god investering at tillade dig at give udtryk 
for din sorg ved at skrive om den. Det kan desuden være hjælp-
somt at skrive gentagne gange om dine smertefulde følelser, 
fordi du hermed kan hjælpe dig selv med at acceptere følelserne 
og leve bedre med din sorg. Når du giver udtryk for dine følelser 
gentagne gange, erkender og gennemlever du dem. Det skyldes 
blandt andet, at når noget gentages, ændres det lidt for hver 
gang og bliver således en del af din proces med at fordøje smer-
telige kendsgerninger. Smerten vil med gentagelserne aftage i 
intensitet, og du vil få fornyet energi.     Q

 Vi kan nogle gange lægge låg på vores følelser over for andre 
og undlade at fortælle, hvordan vi har det, fordi vi ikke vil være 
til besvær. Søvnløshed, maveproblemer, angst, depression og 
andre helbredsproblemer kan være resultat af, at vi ikke får sat 
ord på vores sorg – det viser undersøgelser. Men uanset om du 
har svært ved at betro dig til andre, hvordan du har det, eller om 
du er åben om dine følelser, kan du ifølge undersøgelser styrke 
din psykiske og fysiske sundhed ved at skrive om din sorg. Alene 
det at få sat ord på dine følelser er vigtigt for helbredet – og det 
gælder, uanset om du gør det over for et andet menneske, eller 
om du skriver i din dagbog. 

SKRIVEØVELSE: FÅ DINE 
SORGFULDE FØLELSER UD 
Skriv om dine sorgfulde fø-
lelser uden at censurere dig 
selv. Hvad tænker du? Hvad 
mærker du i kroppen? Hvad 
føler du? 

Skriv helst hele tiden uden 
at $erne pennen fra papiret, 
det vil sige uden at stoppe 
op og tænke eller gå tilbage 

og læse det, du har skrevet. Dukker der spørgsmål op 
undervejs, så svar kun på dem, hvis svar kommer til dig. 
Skulle du komme til at skrive noget, som du ikke forstår, 
så skriv alligevel videre. Måske giver det mening for dig, 
når du bagefter gennemlæser det, du har skrevet. Denne 
skriveteknik, som kaldes friskrivning, hjælper dig ikke alene 
med at blive lettet for alle de tunge følelser, fordi du får 
skrevet dem ned. Teknikken er også en måde at dykke ned 
i din underbevidsthed på, så du kan blive klogere på dine 
følelser. Skriv til du ikke har mere på hjerte.

Kilde: Skriveterapi for pårørende (forlaget Respekta)

Annette Aggerbeck er psy-
koterapeut MPF (Medlem 
af Dansk Psykoterapeutfor-
ening), specialist i skrivete-
rapi og forfatter af bogen 
”Skriveterapi for pårørende”, 
som giver dig masser af gode 
råd og skriveøvelser inden for 
problematikker, der er typiske 
for pårørende. Annette under-
viser også i skriveterapi.
Læs mere om skriveterapi på www.skriveterapi.dk, eller 
kontakt Annette via kontakt@skriveterapi.dk.

DET HJÆLPER AT
SKRIVE OM SORGEN
Dine følelser vil aftage i intensitet og være mindre smertefulde, når du skriver om dem. Sådan lyder 
det fra Annette Aggerbeck, der er specialist i skriveterapi. At bruge en dagbog som skriveterapi kan 
forebygge søvnløshed, angst, depression og andre helbredsproblemer.
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Det er hårdt for hele familien, når et familiemedlem rammes af 
en hjerneskade, men det er især hårdt for den raske ægtefælle, 
der går fra at være partner til også at være plejer. Det liv, man 
levede sammen, bliver drastisk forandret i større eller mindre 
grad. Den forandring kan opleves som en sorg for den pårørende. 
En sorg over at miste sin ægtefælle i ’åndelig’ forstand, fordi 
hjerneskaden forandrer dennes personlighed og fysiske kunnen 
fra den ene dag til den anden.

Forskerne kalder denne form for sorg for ’miskendt sorg’, fordi 
den pårørendes sorg ikke anerkendes fuldt ud i samfundet samt 
af familie og venner, fortæller psykolog og ph.d.-studerende i 
rehabiliteringspsykologi ved Aalborg Universitet Cecilie Marie 
Schmidt Thøgersen, som har udgivet en forskningsartikel om 
emnet sammen med Chalotte Glintborg, lektor i psykologi ved 
Aalborg Universitet.

– Hvis krisen, man som pårørende står i, ikke bliver anerkendt 
for, hvor svær den reelt set er, så kan det føre til, at man ikke 
kan få den støtte og hjælp, man har brug for, siger Cecilie Marie 
Schmidt Thøgersen og fremhæver, at det kan betyde, at den 
pårørende selv får psykosociale følger som kompliceret sorgre-
aktion, depression og generel forringet livskvalitet.

Det kan 53-årige Marianne Mondrup fra Sydfyn nikke genken-
dende til. Hendes mand Peter blev i år 2016 ramt af flere blod-
propper i hjernen, som har medført både kognitive og emotionelle 
skader i hjernen. 

– Efter Peters hjerneskade har jeg fået en bedste ven i ham, 
men jeg har mistet min mand, fortæller Marianne. Hun tilføjer, 
at noget af det sværeste i forbindelse med hjerneskaden er, at 
folk ikke forstår, hvorfor det er svært for hende, at hendes mand 
har pådraget sig en hjerneskade. 

– Min mand Peter ved godt, at han er hjerneskadet efter sine 
blodpropper, men fordi han er kognitivt og emotionelt ramt, så er 

han ikke klar over, hvad han gør ved andre, når han siger noget. 
Han har ikke selvindsigt og synes ikke, han gør eller siger noget 
forkert. Det er rigtig hårdt for mig, og det påvirker mig meget, 
især når vi er ude blandt andre mennesker, fortæller Marianne 
Mondrup.  

USYNLIG SORG
Følelsen at have mistet sin mand, selvom han stadig er i live, 
kan bedst beskrives som en usynlig sorg, som omgivelserne og 
samfundet ikke er gode nok til at anerkende, fortæller Cecilie 
Marie Schmidt Thøgersen. 

– Tab som følge af erhvervet hjerneskade er for partneren ofte et 
svært følelsesmæssigt tab, for eksempel fordi den ramte partner 
stadig er til stede, forklarer hun og tilføjer:

– Der kan være nogle psykiske og sociale forandringer i deres 
forhold og forholdet til andre, der medfører nogle tab for den 
raske partner, som ikke er anerkendt af måske den pårørende 
selv, af vedkommendes netværk eller af samfundet, siger Cecilie 
Marie Schmith Thøgersen.

DE PÅRØRENDE BLIVER GLEMT
Fordi sorgen er miskendt og dermed ikke anerkendt i samfundet, 
er konsekvensen, at de pårørende bliver glemt. Og det er et stort 
problem, fordi det har store menneskelige konsekvenser for den 
pårørende ægtefælle, der skal samle stumperne op efter en 
hjerneskade, der har forandret livet for altid. 

Flere pårørende oplever for eksempel, at der slet ikke findes 
tilbud til den pårørende ægtefælle, og hvis der gør, så skal de 
selv opsøge det.

- Et år efter at Peter blev ramt af en hjerneskade, opdager vi 
Hjerneskadeforeningen, fordi jeg spørger, om der ikke findes 
nogle tilbud til os på Sydfyn. Det var en befrielse for os begge 
to at møde ligesindede, som kunne forstå vores situation. Men 

TEKST: JANE GRØNNING JOHANSEN, JOURNALIST OG PRESSERÅDGIVER, AALBORG UNIVERSITET

PÅRØRENDE ÆGTEFÆLLER TIL HJERNE-
SKADERAMT KÆMPER MED USYNLIG 
SORG OG BLIVER GLEMT AF SAMFUNDET
Ny forskning fra Aalborg Universitet viser, at samfundet overser eller underkender den sorg, den 
pårørende ægtefælle kan opleve, når partneren bliver ramt af en hjerneskade og ikke længere er den 
samme som før. Konsekvensen er, at den pårørende ægtefælle ikke får hverken hjælp eller tilbud fra 
sundhedsvæsnet eller kommunen til at komme igennem den livsforandrende oplevelse, det er, at ens 
ægtefælle erhverver sig en hjerneskade. Det manglende fokus på den pårørende kan også betyde, at 
der ikke bliver udviklet nye tilbud til netop de pårørende.
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i løbet af det år efter Peters hjerneskade er der ingen i sund-
hedsvæsnet eller kommunen, der gør os opmærksom på, at 
Hjerneskadeforeningen findes, fortæller Marianne Mondrup.
Hun tilføjer desuden, at ingen i hverken sundhedsvæsnet eller 
i kommunen bekymrede sig om, hvordan hun som ægtefælle 
havde det, eller om hun havde brug for hjælp. 

– På hospitalet fik jeg stukket en pjece i hånden omkring blod-
propper, men ingenting omkring hjerneskader. Det er det samme 
så mange steder, at man ikke bliver oplyst eller informeret om, 
hvordan ens liv som pårørende kan forandre sig, når ens ægte-
fælle får en hjerneskade, siger hun. 

VIGTIGT AT ANERKENDE DEN ’MISKENDTE SORG’
De pårørendes følelse af at være glemt øger ifølge Cecilie Marie 
Schmidt Thøgersen vigtigheden af at anerkende den ’miskendte 
sorg’ i forbindelse med erhvervede hjerneskader.  

– Når man ikke får den hjælp, man har brug for, kan konsekvensen 
være, at forholdet bliver belastet og den pårørende oplever en 
øget psykologisk byrde. Det påvirker os som mennesker på den 
måde, at vi har sværere ved at bearbejde, og sværere ved at 
finde rum til de følelser, der er på spil, forklarer hun.

Udover at den pårørende ægtefælle kan risikere at få psykologiske 
følger som depression, stress eller belastningsreaktion, så kan 
konsekvensen af den manglende hjælp også påvirke den ramte 

ægtefælle med hjerneskade negativt, lyder det fra Cecilie Marie 
Schmidt Thøgersen. 

– Der er en sammenhæng mellem den pårørendes trivsel og den 
ramte ægtefælles trivsel. Hvis ikke man sikrer, at den pårørende 
ægtefælle får den hjælp, der er brug for til at bearbejde den 
psykologiske byrde, så kan det i sidste ende påvirke den ramte 
ægtefælle, så denne ikke trives og har sværere ved rehabilite-
ring, siger hun.     Q

TEKST: JANE GRØNNING JOHANSEN, JOURNALIST OG PRESSERÅDGIVER, AALBORG UNIVERSITET

Undersøgelsen bygger på fire interviews, henholdsvis to 
mænd og to kvinder i alderen +50, der alle har en ægte-
fælle, som har erhvervet sig en hjerneskade. Ud over de 
fire interviews har Cecilie Marie Schmidt Thøgersen klinisk 
erfaring som psykolog, som bakker op om undersøgelsens 
resultater. 

Den nationale undersøgelse ’Indtryk&Udtryk’, der i pe-
rioden 2017-2021 systematisk har undersøgt patienters 
og pårørendes tilfredshed med rehabilitering efter en 
erhvervet hjerneskade, bakker desuden op om forsknings-
resultaterne om miskendt sorg. I undersøgelsen udtrykker 
pårørende et ønske om samtaler om den svære livssituation, 
de pludselig befinder sig i. I Indtryk-Udtryk undersøgelsen 
deltog 1.989 borgere, hvoraf 892 er pårørende.
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Louise skænker dampende varm ka!e i sin grønne kop. Ved siden 
af hende sidder hendes mand Kim. Overfor en psykolog og en 
musikterapeut. Kim er et år inde i sit rehabiliteringsforløb efter 
en blodprop i hjernen, og det er første gang, Louise og Kim får 
mulighed for at tale om, hvordan de har det – sammen. Ikke bare 
hvordan Louise har det, eller hvordan Kim har det. Men hvordan 
de har det som par. 

I Danmark er der i disse år et øget fokus på pårørende i sundheds-
systemet, og vi bryster os af gode rehabiliterende tilbud, som 
fokuserer på det hele menneske. Men når en person som Kim 
rammes af en blodprop, tager rehabiliteringen udgangspunkt i 
ham og hans behov. Ny forskning fra Aalborg Universitet un-
derstreger vigtigheden af ikke bare at have fokus på individet, 
men i højere grad se det hele menneske i sammenhæng med 
sine nærmeste pårørende.  

For Kim betød blodproppen i hjernen, at hans liv tog en ny drej-
ning. Pludselig kunne han ikke længere arbejde, og han havde 
udfordringer med at gå og tale. Han måtte i et langt genoptræ-
ningsforløb på flere forskellige rehabiliteringscentre langt fra sin 
hustru, familie og venner. Selv efter et godt rehabiliteringsforløb 
oplever de fleste med en skade på hjernen, at livet er forandret 
for altid. Mange oplever et ustabilt ægteskab, og for en del ender 
det med skilsmisse.  

I studiet fra Aalborg Universitet blev fire par tilbudt parsamtaler 
som en del af rehabiliteringen. Louise og Kim var et af de par. 
Håbet var, at samtaler med en psykolog, kunne hjælpe parret 
gennem den svære tid og give dem et rum for at mødes. Tilta-
get var en del af et større forskningsprojekt, som arbejder på at 
implementere psykologisk rehabilitering på et genoptrænings-
center for personer med erhvervet hjerneskade. Studiet viste, 
at samtalerne ikke bare støttede den ramtes forløb, men også 
var en stor støtte for partneren. Partnerne gav udtryk for, at de 
oplevede tilbuddet som en meningsfuld måde at blive inddraget 
i rehabiliteringen og få nødvendig støtte. 

Når man står midt i et rehabiliteringsforløb og måske endda bor 
på et rehabiliteringscenter, kan det være svært at finde tid til 
dybe og vigtige samtaler med sin livsledsager. Som ramt bruger 
man det meste af sin energi på fysisk og kognitiv genoptræning. 
For mange er netop dét igen at kunne gå eller bruge armen 
det vigtigste, den første tid efter en skade på hjernen. Men 
i løbet af det første år, bliver også andre tab og forandringer 
tydelige. Imens den ramte fokuserer på træningen, oplever 
mange pårørende pludselig at stå med mange nye opgaver. Alt 
praktisk i hverdagen er pludselig deres ansvar. Rengøring, børn, 
forsikringer, hus og have. Alt det, man før delte, står den raske 
nu alene med. Samtidig skal man forsøge at være der for sin 
elskede. På trods af samfundets større fokus på pårørende, er 

TEKST: CECILIE MARIE SCHMIDT THØGERSEN, PSYKOLOG, PH.D.-STUDERENDE, AALBORG UNIVERSITET

DET HELE MENNESKE -
ER OGSÅ DE PÅRØRENDE
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der begrænset med tilbud til pårørende, selvom de også er ramt, 
og nogle gange mere i krise.   

Forskning peger nemlig på, at også pårørende oplever følger 
som stress, angst, depression og sorg. Derfor skal der også 
være fokus på de pårørende, som personer der har brug for 
støtte i stedet for blot at se de pårørende som en ressource til 
den ramte. Ressourcen eller styrken er netop relationen mellem 
dem. Det fællesskab og sammenhold, der er mellem den ramte 
og dennes partner kan være en styrke for begge, når de støttes 
til at håndtere den svære situation sammen. Indenfor psykolo-
gien kalder vi det dyadisk coping. Når parret får mulighed for at 
afstemme, hvordan de håndterer den store krise, de står i, vil de 
fleste opleve deres relation som en styrke. 

I løbet af det omtalte studie havde de deltagende par samtale-
forløb med en psykolog og musikterapeut. Her blev der sat fokus 
på parret. Det var for deltagerne en mulighed for at dele med 
hinanden, hvordan de havde det. Louise og Kim oplevede, at der 
nu pludselig var nogen, som tog hånd om dem – sammen. Det gav 
dem mulighed for at være åbne over for hinanden og få snakket 
om svære ting. Det samme fortalte flere af de andre deltagere. 
Fælles for alle parrene var, at de for første gang oplevede at 
blive anerkendt som par. 

Hidtil har tilgang til pårørende ofte båret præg af et bagvedlig-
gende individfokus. Det kan være et problem, når de selv er i 
krise og derfor helt naturligt vil reagere derefter. Hvidbogen om 
rehabilitering, som for nyligt er genudgivet efter en gennemgri-
bende revidering, sætter med en ny definition på rehabilitering 
et øget fokus på de pårørende og de ramtes relation til deres 
nærmeste. Det, der var specielt ved tilbuddet om parsamtaler, 
var netop et fokus på relationen frem for det enkelte individ. 
Parrene fik mulighed for at tale sammen i en travl hverdag. 
På den måde kom de også til at se den anden i et nyt lys. De 
fik en større forståelse for hinanden og den andens tanker, 
følelser og reaktioner. Ved at have et rum, hvor de kunne være 
åbne og tillidsfulde, blev det muligt for dem at tage et skridt 
mod at genfinde en nærhed og fortrolighed, som kan være 
presset i et kriseforløb, hvor man på mange måder er langt fra
hinanden. 

På trods af deltagernes positive oplevelser med deltagelse i 
parsamtalerne, viste studiet også, at der er et stykke vej endnu, 
til et egentligt fokus på relationen er i centrum. Parrene oplevede 
at have brug for flere samtaler, hvor temaerne f.eks. kunne være 
intimitet og børn. Tidligere studier har vist, at begge emner kan 
være meget vigtige at få bearbejdet efter en erhvervet hjerne-
skade. Samtidig er det vigtigt at huske, at det kan være svært 
at sætte ord på, hvilke behov man har, når man står midt i en 
krise. Måske er de ikke engang bevidste for en selv. For mange 
kan det være svært at bede om noget andet og mere end alle 
de vigtige dele, som et rehabiliteringsforløb allerede indeholder. 

Derfor er det nødvendigt at par i højere grad får tilbud om støt-
tende indsatser, som fokuserer på dem som par fremfor som 
enkeltstående individer.     

Louise og Kim mødtes med psykologen og musikterapeuten fem 
gange. Til hvert møde sad de omkring det samme bord i et roligt 
og lyst lokale. Sammen fik de skabt en atmosfære af tillid, som 
gav plads til følelser. Både svære følelser og uenighed, men også 
håb og taknemmelighed. Efter forløbet fortalte Louise og Kim, 
at de ville ønske for andre mennesker i sammen situation, at de 
også ville få mulighed for parsamtaler. 

Håb opstod mellem parrene, som både blev klar over dem de delte 
og hvilke ønsker de havde sammen. At kunne håbe sammen, kan 
hjælpe par i rehabiliteringsforløb. Det kan have en stor betyd-
ning og indvirkning på de fremskridt parrene oplever, fordi det 
hænger sammen med og påvirker motivation.  Og der er meget 
at håbe for. At genvinde det, man kunne før og at finde sig selv 
og hinanden på ny. Det er ikke bare en opgave, som kommer én 
gang i løbet af et rehabiliteringsforløb. Den kommer igen og igen. 
Et rehabiliteringsforløb er fyldt med overgange og omstillinger 
og hver gang skal den ramte og de pårørende ikke bare finde sig 
selv, men også hinanden. I den nye situation og de nye rammer. 

For at kunne støtte mennesker som rammes af erhvervet hjerne-
skade bedst muligt, bliver vi nødt til at forstå et helhedsorienteret 
perspektiv som mere end blot et fokus på det hele individ. Men-
nesket må altid ses i sammenhæng med sine relationer. Én måde 
at gøre det på kan være at give rum til, at par kan være i krisen 
sammen f.eks. gennem parsamtaler, som vi gjorde i dette studie.  

Casen er en fiktiv case på baggrund af studiets deltagere.     Q

TEKST: CECILIE MARIE SCHMIDT THØGERSEN, PSYKOLOG, PH.D.-STUDERENDE, AALBORG UNIVERSITET
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SÅDAN KAN DU HÅNDTERE
DIN SORG SOM PÅRØRENDE

pel bearbejdning og accept. Det kan skyldes, at den pårørende 
typisk bliver dagligt konfronteret med tabet – da den, de har 
mistet, stadig er fysisk til stede.  

Så længe personen med hjerneskade er i rehabilitering, veksler 
fremgangen med hyppige tilbageskridt. Det gør sorgprocessen 
kompleks, fordi det betyder, at den pårørende svinger mellem 
håb og fortvivlelse. Når personen ikke længere er i rehabilitering, 
kan den pårørende opleve en følelse af håbløshed og mange 
bekymringer om fremtiden. Nogle gange tager dagligdagens 
pligter over, så mange er tvunget til at lægge de svære følelser 
på hylden igen og igen for at kunne opretholde en hverdag. Man 
kan kalde denne sorgproces for ”desorganiseret” på grund af 
de hyppige svingninger. De er dog helt naturlige i situationen.

I sorgprocessen er det normalt at opleve følelser som skyld, 
skam og dårlig samvittighed. Man føler måske ikke, at man slår 
til. Man kan skamme sig over at føle vrede, for man “burde være 
taknemmelig”. Eller over, at den ramte må flytte til en institution, 
for man “burde kunne klare at have personen hjemme”. Eller hvis 

Sorg er en følelsesmæssig reaktion på at miste nogen eller no-
get. Det er psyken, der forsøger at forstå, at man har mistet. En 
sorgreaktion er kompleks og kombinerer flere følelsesmæssige 
og kropslige reaktioner. Som sørgende kan du være ude af takt 
med det, der foregår i og omkring dig. Det er dog meget vigtigt, 
at du som pårørende får lov til at gennemleve sorgen over det, 
du har mistet. For nogle begynder sorgen allerede i det tidlige 
forløb, hvor man kan opleve tiltagende forandringer eller tab af 
funktioner, der får indflydelse på for eksempel familielivet og 
parforholdet. Det er vigtigt i den forbindelse at huske, at nære 
relationer ikke nødvendigvis er gode relationer. Dette vil også 
påvirke oplevelsen af og reaktionen på sorgen.

Sorgen har sin egen rytme, og den er forskellig fra person til 
person. Sorgprocessen for pårørende til et menneske, der ram-
mes af en hjerneskade, er for mange en lang, vedvarende og 
svingende proces, hvor man oplever mange ændringer og mange 
tab undervejs. Generelt har pårørende svært ved at gennemleve 
en sorgproces, hvor man bevæger sig fra et sorgstadie, som for 
eksempel chokreaktion, til det næste sorgstadie, som for eksem-

TEKST: SIGNE JYDE, PSYKOLOG HOS WE.CARE

At være pårørende til en person med 
senhjerneskade kan være forbundet 
med en langvarig belastning og mange 
svære, ambivalente følelser som chok, 
fortvivlelse, vrede, skam og sorg. Per-
sonen med hjerneskade er ikke fysisk 
afgået ved døden, men det tab, den 
pårørende oplever, er stadig stort, da 
personen ofte vil være forandret.
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den ramte opfører sig underligt i sociale situationer – især hvis 
der ikke er tydelige fysiske tegn på en skade. Kommer man i en 
situation, hvor man forelsker sig i en anden person, skammer man 
sig over det svigt, andre vil se. Skammen melder sig også, hver 
gang man får tanker som: ”Jeg ville ønske, at der var en grav”. Et 
vigtigt ritual, vi bruger til at markere de svære tab og overgange, 
er typisk en begravelse. Når dette ritual ikke kan udføres, kan 
tabet være sværere at forstå og bearbejde. Det er helt naturligt, 
at man mangler ritualet, når psyken gør sit bedste for at forstå, 
at den, man har kær, ikke længere findes. 

AT VÆRE EN STØTTE FOR DEN RAMTE OG SIG SELV
Ansvarsfølelse, frygt for hvad andre tænker, gode minder, stæ-
dighed og dårlig samvittighed er blandt de følelser, der fylder 
hos pårørende og er med til at fastholde dem i en belastende 
hverdag, hvor al tid og energi bliver brugt på at støtte den ramte. 
Hertil kan være sket et rolleskift, som også lægger pres på den 
pårørende. Man er i gang med at tilpasse sig den nye situation, 
samtidig med at man skal støtte den ramte på nye måder og 
påtage sig opgaver, man ikke før har været vant til. Ens egne 
behov bliver nedprioriteret. For en kort periode er det helt okay 
og ofte nødvendigt. Men belastningen bliver langvarig, hvis den 
ramte har brug for støtte i en meget lang periode, og det er ikke 
et ansvar og en belastning, man holder til i længden.

For at mindske denne belastning er det vigtigt, at der skabes tid 
og rum til at få luft og pusterum til for eksempel at koncentrere 
sig om daglige gøremål eller til at gøre ting, der har værdi for en 
selv. Det kan være ved at tage små pauser i løbet af dagen med 
en gåtur eller at drikke en kop ka!e med en ven. Det kan også 
være længere pauser, hvor det at trække sig i længere tid er helt 
ok og nødvendigt for, at man som pårørende holder til at være 
en støtte på langt sigt. Det kan for eksempel være at tage væk 
i sommerhus eller på ferie. Her er det vigtigt at involvere andre 
mennesker, som kan støtte såvel den ramte som den pårørende, 
når denne tager pauser. Det kan være andre pårørende, venner, 
familie, naboer og pårørendegrupper.

Det er desuden vigtigt at spørge sig selv: ”Hvornår gør jeg det 
godt nok?” Her er det vigtigt at tage alle omstændigheder i 
betragtning. Vær så realistisk som muligt. Hvad kan man selv 
løse? Hvad er muligt? Dette kan ændre sig gennem processen, 
og det er  derfor  vigtigt at spørge sig selv flere gange undervejs. 
Mange pårørende ender med et stort ansvar på deres skuldre. 
Uddeleger så mange opgaver som muligt for at undgå overbe-
lastning i dagligdagen. Hvis muligt også de ”små” opgaver, som 
kørsel eller indkøb, da det aflaster og giver energi på sigt. Endelig 
er det vigtigt at huske sig selv på, at man gør det så godt, man 
kan, under de omstændigheder, der er. Den tid, den pårørende 
bruger på sig selv, er en investering i det eget mentale og fysiske 
helbred – og samtidig også en investering i at kunne være der 
for den ramte i det lange løb.
 

TAL OM ALT DET SVÆRE
Sorgen kræver, at vi taler om den. Hvis man er tavs eller bliver 
mødt af en mur af tavshed fra andre, kan det resultere i en op-
levelse af ensomhed, og de svære følelser kan blive forstærket. 
Det er okay at have det svært. Men det er også okay at sætte 
sin egen trivsel i fokus. Som pårørende er man jo også i en ny 
situation. Det kan skabe en følelse af utryghed, og det kan være 
svært at håndtere alle følelserne. At miste en del af en, man har 
kær, kan opleves som at miste noget af sig selv. 

Det er yderst vigtigt at finde muligheder for at sætte ord på det 
tab, man oplever. Man skal finde nogen, der vil lytte. Det kan 
være en i familien, en tæt ven eller en pårørendegruppe, der 
kan give støtte og måske en skulder at græde ud ved. Nogle 
foretrækker at tale med en neutral person, som en sygeplejerske, 
læge eller psykolog, der har en professionel viden og forståelse 
for situationen, og som kan guide en gennem de svære følelser 
og sorgen. Det vigtigste er, at man vælger en person, som man 
er tryg ved og oplever at kunne tale frit med om sine tanker og 
følelser, så man bliver hørt og mødt netop der, hvor man er i sin 
sorgproces.     Q

TEKST: SIGNE JYDE, PSYKOLOG HOS WE.CARE

HJERNESKADEFORENINGEN
SAMARBEJDER MED WE.CARE
Foreningens medlemmer kan få 10 % rabat på online 
psykologhjæp hos We.Care. Det kan foregå som videokon-
sulation eller skriftligt. Du behøver ingen henvisning. Der 
er ingen ventetid, ingen transport eller parkering og ingen 
venteværelser. Du kan tale eller skrive med en psykolog 
lige præcis der, hvor du føler dig mest tryg. Alle psykologer 
er autoriserede. Læs mere om samarbejdet med We.Care, 
og hvordan du kan benytte dig af tilbuddet på https://
hjerneskadet.dk/raadgivning/psykologhjaelp/
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– Der er desværre mange børn, der lever i de voksnes blinde 
vinkel, og er alene med deres sorg.

Sådan skriver Skyggebørn på deres hjemmeside om den oplevelse, 
børn og unge kan have med deres sorg. Om følelsen af, at sorgen 
i det stille følger barnet som en skygge. 

Skyggebørn er en organisation, der gratis tilbyder åbne sorg-
grupper til børn og unge mellem 4 og 28 år, hvor de med deres 
jævnaldrende sammen lærer at bearbejde og forstå sorg.

– Det vil sige, at vi mødes med børn, der eksempelvis har mistet 
forældre eller søskende eller har en livstruende eller kronisk 
sygdom tæt inde på livet. Vi er sammen med børnene, hvor vi 
ofte starter aftenen med at lave mad for at have et rum, hvor der 
sker noget andet end den svære samtale, men hvor vi også får et 
indblik i, hvordan dagen har været for det enkelte barn, fortæller 
Maria Jensen, som er Skyggebørns faglige koordinator i Aalborg. 
Som faglig koordinator har hun ansvaret for de frivillige grup-
peledere og for at have indledende samtaler og kontakt med nye 
familier. Derudover deltager hun også selv i en børnegruppe. 
Grupperne er på børnenes præmisser, da de selv er eksperter i 
deres egen sorg, fortæller hun.

– Vores tilgang til at tale med børn i sorg er, at børnene ved 
bedst. Vi tager udgangspunkt i, hvor de er på dagen, så vi har 
ikke nogen faste temaer, vi lægger ned over vores grupper. Det 
er ikke et frirum fra sorgen, men et frirum ved, at man kan sænke 
skuldrene lidt, fordi vi alle sammen er her af de samme grunde, 
forklarer Maria Jensen.

”VI TØR VÆRE MED BØRNENE I SORGEN”
Det er Skyggebørns erfaring, at voksne kan synes, det er ube-
hageligt og svært at tale med børn om sorg, fordi de ikke ønsker 

at gøre dem kede af det, fortæller Maria Jensen. I sorggrupperne 
stiller gruppelederne derfor også de svære spørgsmål.

– Vi tør være med børnene i sorgen og i de svære følelser, og 
så tager vi dem alvorligt, så det, de siger, er det, vi lytter til og 
taler om. Og så faciliterer vi et rum, hvor der er plads til at tale 
om det, der er svært. Vi tænker, at de er kede af det i forvejen, 
men at samtalen kan hjælpe med at forløse det, forklarer hun.
I sorggrupperne indgår børnene også i et fællesskab om det at 
føle sorg. Her møder de nemlig andre, som oplever de samme 
følelser eller tidligere har gjort.

– Der er helt klart en fællesskabsfølelse, og vi ser også, at rela-
tionerne spirer på tværs, og at de får venner i grupperne. I bør-
negrupperne taler de også om, at de går til Skyggebørn på linje 
med at gå til fodbold eller andet sport, fortæller Maria Jensen.
Dorte Knudsen er faglig koordinator i Aarhus. Hun genkender 
også den oplevelse af fællesskab. 

– Det, som jeg hører børnene sige, er, at de får et fællesskab 
omkring at være i sorg, som de ikke nødvendigvis får i skolen 
for eksempel, siger hun.

FØLELSER SKAL FORLØSES GENNEM SAMTALE
Et mantra i Skyggebørn lyder, at følelser skal forløses gennem 
samtale. I sorggrupperne foregår samtalen på børnenes præmis-
ser. Derfor er det ikke et krav, at alle byder ind.

– Når børn oplever sorg, har de et påtrængende behov for at få 
det udtrykt på en eller anden måde. Men nogle børn sidder også 
med i grupperne i lang tid, før de siger noget, men de bliver ved 
med at komme, og de fortæller, at de får noget ud af det, selvom 
de ikke siger noget, siger Maria Jensen. 

Sorg rammer også børn og unge

SKYGGEBØRN BRYDER TABUET
OG HJÆLPER DEM MED AT
”SMILE GENNEM TÅRER”
Skyggebørn tilbyder sorggrupper til børn og unge, der har mistet eller har sygdom tæt inde på livet. 
Gruppernes omdrejningspunkt er en åben og nysgerrig samtale, hvor det er børnene, der er eksperter 
i deres egen sorg.



37TEKST: MADS ROMME JØRGENSEN, FRIVILLIG I HJERNESKADEFORENINGEN

Samtalen i grupperne giver et indtryk af, at børnene ikke er 
alene med deres sorg.

- Jeg har en idé om, at børnene går i en gruppe for at kunne 
spejle sig i hinanden og møde andre, der har det på samme 
måde. Det kan godt være, det ikke er den samme sygdom eller 
den samme historie, men der er alligevel nogle af de samme 
tanker og processer ved sorg, som de kan genkende i hinanden, 
siger Dorte Knudsen.

Hun er selv en del af en teenagegruppe (10-17-årige), hvor hun 
i flere år har fulgt udviklingen hos nogle af børnene. Hendes 
oplevelse er, at de over tid udvikler deres eget sprog for sorgen.
– Jeg kan se en forskel i måden, de snakker om det på. Nogen er 
gode til at sætte ord på, lige når de starter, men for andre er det 
lidt mere di!ust. For dem kan det være lidt sværere, og der må 
man hjælpe dem på vej til at snakke om sorg. Men jeg synes, at 
jeg kan se en udvikling i, at de bedre selv kan fortælle, hvordan 
det er, uden jeg skal hjælpe dem på vej, fortæller Dorte Knudsen. 

LIVSVILKÅR
Skyggebørn har den opfattelse, at sorg ikke er noget, man kan 
blive helbredt for, men at det er noget, som det enkelte barn 
skal lære at leve med.

– Jeg tror ikke på, man kommer over det eller vokser ud af en 
sorg. Det ændrer sig i løbet af livet, men det er ikke noget, der 
bare forsvinder. Det er et livsvilkår, som alle mennesker vil møde, 
forklarer Dorte Knudsen.

Maria Jensen stemmer i. Ifølge hende er det ”enormt individuelt”, 
hvordan børnene håndterer deres sorg og lærer at leve med den 
skygge, sorgen kan være.

– Sorgen lærer man at leve med, for den forsvinder aldrig, og så 
kan den fylde enormt meget en gang imellem, og sådan vil det 
formentligt altid være. Men jo længere tid man lever med det, 
jo klogere bliver man også på sin sorg, hvor det i starten kan 
være helt vildt svært at vide, hvad der udløser sorgen. Det er et 
livsvilkår, så derfor er det vigtigt, at der er voksne, der hjælper 
børnene i det, fortæller Maria Jensen.

Fordi den er et livsvilkår, handler samtalerne ikke kun om det 
negative, men også om de positive fortællinger, sorgen kan 
gemme på.
– Det, som folk nogle gange får ind i hovedet, når jeg fortæller, 
hvad jeg laver, det er, at vi sidder og græder i et par timer sam-
men med nogle børn. Det passer ikke. Vi kan også sagtens grine, 
og vi kan også sagtens sidde og snakke om minder og sjove 
ting. Der er mange facetter i det. Selvfølgelig kan børnene godt 
græde, men vi kan også godt have det sjovt sammen, forklarer 
Dorte Knudsen. 

GØR OP MED TABUET 
Skyggebørn forsøger at gøre op med det tabu, der kan være 
omkring sorg. Det skal være muligt at ”smile gennem tårer”, 
forklarer de på deres hjemmeside. Maria Jensen oplever dog ikke 
et særligt stort tabu om sorg blandt børnene i sorggrupperne.
– Jeg synes faktisk mere, at jeg oplever, at børn har et behov for 
at tale ud, men det handler om, hvordan vi voksne får spurgt, 
og hvordan vi er sammen. Vi forsøger som voksne generelt at 
regulere børns følelser, fordi vi ikke har lyst til, at de skal være 
kede af det, men jeg synes faktisk, at de fleste børn, der kommer 
her, har taget en beslutning om, at de gerne vil tale om sorg, 
siger hun.     Q
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OFFENTLIGT TILSKUD
Du kan med henvisning fra egen læge få o!entligt tilskud til 
psykologbehandling i henhold til sundhedsloven, hvis du til-
hører en af 11 grupper (se boks). Tilskuddet udgør 60 % af 
psykologens honorar og kan kun anvendes ved behandling hos 
privatpraktiserende psykologer med ydernummer. Det vil sige, 
at du skal vælge blandt de psykologer, som har en aftale med 
den o!entlige sygesikring. Din egen læge skal henvise dig. Unge 
mellem 18 og 24 år med let til moderat depression eller angst 
kan henvises til gratis psykologbehandling. Som udgangspunkt 
henvises du til maksimalt 12 konsultationer.

Hvis du på ingen måde har penge til at betale din del af udgiften 
til psykologbehandling, kan du søge om hjælp hos din kommune. 
Det er en forudsætning, at behandlingen bliver vurderet som helt 
nødvendig for dig. Kommunen laver en trangsvurdering, hvor de 
medtager dine mest nødvendige udgifter og dine indtægter. 
Derefter vurderer kommunen, om du kan betale selv.

TILSKUD GENNEM PRIVATE FORSIKRINGER
Psykologbehandling kan være helt eller delvist dækket af en 
privat forsikring. 

Sygeforsikringen Danmark yder tilskud til medlemmer ud fra 
de samme 11 henvisningsårsager som det o!entlige – også til 
mail- og videokonsultation samt par- og gruppekonsultationer.
Fagforeninger kan tilbyde hel eller delvis dækning af psyko-
logbehandling til medlemmer, hvis der er en arbejdsbetinget 
årsag til behovet.
Privattegnede (eller firmategnede) sundhedsforsikringer dækker 
ofte psykologbehandling helt eller delvist.

ANDRE MULIGHEDER FOR PSYKOLOGISK RÅDGIVNING
Der findes forskellige organisationer, der tilbyder gratis psyko-
logisk rådgivning. 

Kræftens Bekæmpelse tilbyder samtaler til kræftramte og deres 
pårørende.  
Landsforeningen SIND har afdelinger, som tilbyder psykologisk 
rådgivning til sindslidende og deres pårørende. 
Som studerende på en videregående SU-godkendt uddannelse 
kan du i flere større byer kontakte Studenterrådgivningen, hvor 
ansatte psykologer tilbyder hjælp til eksempelvis angst, tab, 
sorg eller manglende selvværd.
Det Nationale Sorgcenter i København, Helsingør, Aarhus og 
Odense tilbyder psykologhjælp. For unge voksne i alderen 16-

27 år, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde, 
tilbyder de udelukkende gruppeterapi. For aldersgruppen 8-19 år 
har de mulighed for at tilbyde familiesamtaler, gruppeforløb og i 
et mindre omfang individuelle samtaler. På Fyn og i København 
tilbyder de desuden gratis psykologhjælp til efterladte, som er 
fyldt 65 år og har en kompliceret sorgreaktion.

ANDRE MULIGHEDER FOR HJÆLP TIL AT HÅNDTERE SIN SORG
- Skyggebørn (samtalegrupper for børn og unge i sorg)
- Livslinien (telefonlinje for mennesker i sorg)
- Forældre & Sorg (terapeutiske samtaler til forældre, der har 

mistet)
- Find flere sorgtilbud på www.sorgvejviser.dk/sorgtilbud

Der er endnu flere lokale støttetilbud rundt omkring i landet, 
både o!entlige og private, så spørg din kommune og i det lokale 
frivillighus e.l., om der er mulighed for at få hjælp til dig selv og/
eller et familiemedlem. Derudover kan din praktiserende læge 
tilbyde samtaler i stedet for at henvise til psykolog. Også den 
lokale præst har stor erfaring med at møde og tale med men-
nesker, som er i svære situationer, og tro behøver ikke at være 
en del af samtalen.     Q

DE 11 GRUPPER, SOM KAN FÅ OFFENTLIGT TILSKUD 
TIL PSYKOLOGBEHANDLING ER:
1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre
2. Trafik- og ulykkesofre
3. Pårørende til alvorligt psykisk syge
4. Personer, der er ramt af en alvorlig invaliderende sygdom
5. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorlig inva-

liderende sygdom
6. Pårørende ved dødsfald
7. Personer, der har forsøgt selvmord
8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort ved graviditet 

efter 12. svangerskabsuge
9. Personer, der inden de er fyldt 18 år, har været ofre for 

incest eller andre seksuelle overgreb
10. Personer over 18 år med let til moderat depression
11. Personer over 18 år med let til moderat angst, herunder 

let til moderat OCD

PSYKOLOGSAMTALE
– DINE MULIGHEDER FOR TILSKUD
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Hydrofamilien er Danmarks stør-
ste netværk af hydrocephalus-
interesserede (ramte, pårørende 
og professionelle).

Forum for Hjerneskaderamte Seniorer 
er Hjerneskadeforeningens netværk 
for ramte, som er fyldt 60 år.

KONTAKTINFO FYR:

Dorthe Kristensen 
kristensendkk@gmail.com
	�5223 2822

Ellen Skov 
ellenandreasen@hotmail.com
	�6014 3849

forum for yngre ramte

Forum for Yngre Ramte er Hjer-
neskadeforeningens netværk for 
hjerneskaderamte i den erhvervs-
aktive alder.

Alle mennesker har brug for kontakt til nogen, der forstår, hvad 
man går igennem. Omstændigheder i livet kan gøre, at den forståelse 
kun findes hos mennesker, der har været i en situation, der ligner ens 
egen. I Hjerneskadeforeningens netværksgrupper får du adgang til en 
enorm videns- og erfaringsbank. I vores online netværk på Facebook 
får du daglig sparring med andre, som genkender det, du beskriver, som 
svarer på det, du spørger om, og som i det hele taget følger med, når du 
har brug for at læsse af. 

KONTAKTINFO HYDRO:

Hanna Frellesen (mor til HC-ramt)
hannafrellesen@hotmail.com
	 3071 1604

Pernille Mikkelsen
(voksen datter til HC-ramt)
pernille-horsens@hotmail.com
	 3086 4814

Andrea Skaksen (ung med HC)
andreakoefoed@gmail.com
	 2649 9190

Jesper Buur Mikkelsen (IIH-ramt)
jesper@hydrofamilie.dk
	  2044 0835

Lina Just (HC-ramt)
linajust3@gmail.com
	 3172 5359

KONTAKTINFO FOSS:

Marie Klintorp
marie.klintorp@hjerneskadeforeningen.dk
	 2988 2502

HYDROFAMILIE

JUNIORHJERNER
• Er din hjerne gået lidt i stykker?
• Er du mellem 10-20 år?

Så følg Alva og Juniorhjerner i appen 
TikTok eller på www.tiktok.com/@ju-
niorhjerner? 
Juniorpårørende må også gerne være 
med. 

UNGE HJERNER
Unge Hjerner er Hjerneskadefor-
eningens ungenetværk for hjerne-
skaderamte mellem 15 og 35 år. 
Tilbuddet er en kombination af so-
cialt samvær, erfaringsudveksling 
og undervisning. Gruppen mødes 
fast i København i ulige uger, og 
online (Zoom) i lige uger. Du kan 
altså være med, selvom du ikke kan 
møde op i København.

Kontakt: Stine Harbech
stine@ungehjerner.dk 
	 9282 4004.

NYT NETVÆRK FOR YNGRE KVIN-
DER (18-40 ÅR) MED ERHVERVET 
HJERNESKADE
Kom med i vores nye kvindenet-
værk, hvor vi støtter hinanden og 
udveksler erfaringer. Vi begynder 
med online møder, men vil over tid 
oprette grupper rundt om i landet, 
så det bliver muligt at mødes. Tilmeld 
dig netværket, så bliver du inviteret 
med til møderne: hjerneskadet.dk/
kvindenetvaerk/
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KONTAKTPERSONER UNGE PÅRØRENDE
Du er velkommen til at skrive eller ringe til en af vores fri-
villige kontaktpersoner, hvis du har brug for at snakke med 
nogen om, hvordan det er at være ung, når ens far eller mor 
har fået en hjerneskade.

Iben Nørgaard Molbæk (20 år)
Iben var 8 år, da hendes mor i 2009 blev ramt af to blodprop-
per i hjernen. Iben arbejder som vikar på en skole.
Mail: ibennmol@gmail.com
	 6080 1308 (fanges bedst 14.00-18.00 tirsdage og ons-
dage. Du er også velkommen til at sende en sms, så finder 
vi sammen et tidspunkt, der passer) 

Nikita Fjorback (22 år) 
Nikita var 19 år, da hendes far blev ramt af en blodprop i 
hjernen. Nikita studerer i Aalborg.
Mail: nikita.$orback@yahoo.dk
	 2890 0912 (ring i weekend eller efter 16.30 på hverdage) 

Kamilla Kielsgaard (32 år) 
Kamilla var 19 år, da hendes far fik en hjerneblødning. Kamilla 
bor på Fyn og er uddannet audiologopæd.
Mail: kamillakielsgaard@gmail.com (send sms eller læg be-
sked, så finder vi et passende tidspunkt sammen)
Messenger: www.facebook.com/kamilla.kielsgaard 

Sofie Detlefsen (23 år) 
Sofie var 12 år, da hendes far kom ud for en ulykke og blev 
hjerneskadet. Sofie studerer i Odense.
	 4222 9077 (send sms eller læg besked, så finder vi et 
passende tidspunkt sammen) 

Find gruppen på Facebook,
anmod om medlemskab,
svar på spørgsmålene
WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/…

Forum for senhjerneskadede seniorer (60+ år)
/foss60/ 

Forum for yngre ramte
/forumforyngreramte/

Hjerneskadeforeningen (for alle)
/hjerneskadeforeningen/

Hydrofamilie
/hydrofamilie

Samtalerum for børnefamilier
/familielivoghjerneskade/ 

Samtalerum for os der er/var gift
eller samlevende med en hjerneskade
/partnertilenhjerneskadet/ 

Samtalerum for os med afasi og sprogvanskeligheder
/osmedafasi

Samtalerum for pårørende
til børn og unge med hjerneskade
/paarorendetilbornogungemederhvervethjerneskade/

Unge Hjerner
ungehjerner 

Samtalerum for unge (13-35 år) med en hjerneskade
/ungmedhjerneskade/

Samtalerum for unge (13-30 år)
med en hjerneskadet bror eller søster
/ungmedenhjerneskadetbrorellersoester/

Samtalerum for unge (13-35 år)
med en hjerneskadet forælder
/ungmedhjerneskadetfarellermor/

Samtalerum for voksne børn af en hjerneskadet forælder
/voksenmedenhjerneskadetfarellermor/

Pårørende PenneVEN

PenneVEN-netværket er et tilbud til dig som pårørende om 
at få en nær og personlig kontakt med en anden pårørende, 
som du kan dele stort og småt med.

Info om ansøgning: hjerneskadet.dk/hjerneskadeforeningen/
medlemstilbud/paaroerende-penneven/

KONTAKTINFO PENNEVEN:
Nina Munch
nina@hjerneskadeforeningen.dk

Susan Søgaard
susan@hjerneskadeforeningen.dk
	 6063 4063
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ZANGGER-LEGAT
Som medlem af Hjerneskadeforeningen har du mulighed 
for at søge et legat hos os takket være Zangger Fonden, 
som har givet os en bevilling til at uddele legater til vores 
medlemmer. Du kan fortrinsvis søge om støtte til psykolog-
behandling eller anden aflastning. Beløbet, du søger om, 
kan enten være hele beløbet eller et tilskud. Der uddeles 
typisk støtte i størrelsesordenen 5.000—10.000 kroner. 

BETINGELSER FOR AT SØGE LEGAT
HOS HJERNESKADEFORENINGEN 
• Du kan tidligst søge tilskud/økonomisk støtte efter 1 års 

betalt medlemskab af Hjerneskadeforeningen. 
• Du kan i udgangspunktet kun få tildelt støtte to gange 

fra Zangger Fondens bevilling. 
• Du kan ikke få tilskud/økonomisk støtte til aktiviteter, 

der er omfattet af o!entlig forpligtelse. Søg først din 
kommune. Får du afslag, bedes du vedlægge/vedhæfte 
dette i din ansøgning. 

• Du skal begrunde din ansøgning (for eksempel er dårlig 
økonomi ikke en tilstrækkelig begrundelse). 

• Du kan kun søge til reelle merudgifter, det vil sige ikke 
til kost, lommepenge og lignende. 

• Du kan ikke få støtte til et forløb, du allerede har haft 
eller er gået i gang med. 

• Du har pligt til at oplyse, hvis du får tilskud/økonomisk 
støtte fra anden side, idet der fra Zangger Fonden ikke må 
støttes med et større beløb end de faktiske merudgifter. 

SEND EN BEGRUNDET ANSØGNING TIL DIN
LOKALFORMAND. ANSØGNINGEN SKAL INDEHOLDE: 
• kort beskrivelse af sygdom og forløb efter hjerneskaden 
• hvad du søger støtte til, og hvordan det vil aflaste dig 
• hvilket beløb du søger om 
• kort om dine økonomiske forhold 
• om du tidligere har fået støtte fra Hjerneskadeforeningen 
• din kontaktinfo og dit medlemsnummer 
• kopi af afslag fra din kommune om støtte 
• kopi af din seneste årsopgørelse fra SKAT 
• budget, hvor det fremgår, om beløbet dækker det ansøgte 

helt eller delvist 
• eventuelt andre relevante bilag. 

Zangger Fonden er godkendt af Socialministeriet. Det 
betyder, at du ikke skal betale skat af et tildelt legat.

Holberg Fenger Invest-legatets formål er at støtte nogle af 
de ting, som ellers kan være uden for rækkevidde, når en i 
familien har fået en hjerneskade. Vi støtter med beløb op 
til 10.000 kroner.
Holberg Fenger Invest-legatet kan fortrinsvist søges til:
• ferierejser (aflastningsferie)
• oplevelser
• opstart af hobbies
• anska!else af kæledyr
• etablering af fælles fritidsaktiviteter (for eksempel fisketure

og billedkunst).

SÅDAN ER VORES BETINGELSER
– Du kan tidligst søge legatet efter 1 års betalt medlemskab 

af Hjerneskadeforeningen.
– Du skal begrunde din ansøgning.
– Du kan ikke få støtte til aktiviteter eller andet, der allerede 

er a"oldt eller bestilt.
– At du ikke kan få støtte til det ansøgte fra det o!entlige 

system.
– At du ikke selv er i stand til at betale for det ansøgte.
Du har pligt til at oplyse, hvis du får tilskud eller økonomisk 
støtte til samme formål fra anden side, idet vi ikke må støtte 
med et større beløb end de faktiske udgifter.

SÅDAN SØGER DU LEGATET
Send en begrundet ansøgning til Hjerneskadeforeningens 
direktør, Morten Lorenzen, på morten@hjerneskadeforenin-
gen.dk, som også kan svare på evt. spørgsmål.

ANSØGNINGEN SKAL INDEHOLDE:
– en kort beskrivelse af sygdom og forløb, efter hjerneskaden 

er konstateret
– en kort beskrivelse af, hvad legatet skal anvendes til – 

gerne med dokumentation om pris
– en kort beskrivelse af din/jeres økonomiske forhold
– information om du tidligere har modtaget økonomisk støtte 

fra Hjerneskadeforeningen
– dine kontaktinfo og medlemsnummer
– et budget, hvoraf det fremgår, om beløbet dækker det, der 

søges om, helt eller delvist
– eventuelt andet relevant materiale

HOLBERG FENGER
INVEST-LEGATET
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Det perfekte sted
til træningsophold,

turnering, teambuilding
eller blot en sjov weekend

Arena Midt er centralt placeret mellem Silkeborg og 
Viborg - kun 10 km fra motorvejen.

Huset har skov, natur og aktivitetspark
som nærmeste naboer.

Arena Midt er et multihus og et markant samlingspunkt 
for en bred vifte af idrætsfaciliteter - både inde og ude.

Vi tilbyder ophold i helt nye og eksklusive naturhytter.
De seks hytter er fuldstændig ens indrettet, med
op til seks sovepladser i hver, samt hyggekrog

med plads til spil og afslapning.
Der er lækkert badeværelse med toilet og bruseniche - 

samt gulvvarme i hele hytten...
Hytterne ligger i tilknytning til Arena Midt, hvor de to 

særskilte haller kan ændres til en multihal med et væld af 
spændende faciliteter samt fri adgang til fitness-center.
Vi hjælper med leje af opvarmede kunstgræsbaner samt 

træningsmodstandere. Ring og få et godt tilbud.

www.arenamidt.dk
Tlf. 2040 8773
kj@arenamidt.dk

FODBOLD

BADMINTON

HÅNDBOLD - TENNIS

GYMNASTIK - HOCKEY

SKYDNING - PETANQUE

FITNESS - BOULS

BORDTENNIS - BOB

BORDFODBOLD

CURLING

Har du en 
hjerneskade  
eller 
hjernerystelse?
Så få hjælp af vores specialister      
til at komme videre.

Center for Hjerneskade
Amagerfælledvej 56A

2300 Kbh. S
Telefon: (+45) 35 32 90 06

kontakt@cfh.ku.dk

ER DU KOMMET TIL SKADE?
SKAFFER VI ERSTATNING!

STORE TORV 
erstatningsadvokater.dk

STORE TORV 16
8000 AARHUS C

LOTTE ANKJÆR (L)
LISELOTTE MIKKELSEN (L)
NINA GEJLSBJERG LARSEN

Skilt ved gaden_450x260mm.indd   1 31/03/2017   10.33

Store Torv 16 · 8000 Aarhus C
Tlf. +45 86 13 01 44
www.storetorv-erstatningsadvokater.dk

Kontakt os for en gratis og uforpligtende vurdering!

HOS OS FÅR DU:
• Landets mest erfarne 

erstatningskontor 
– eksisteret i mere  
end 30 år

• Ingen erstatning  
– ingen regning

• Vi repræsenterer kun  
de skadelidte

• Vi er landsdækkende!
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Lær nye teknikker og afprøv hjælpemidler 
på Kommunikationscentret - Region 
Hovedstaden.

Læs mere på www.komcentret.dk 
eller kontakt os på 45 11 46 00.

Hjælp til selvhjælp, hvis du har svært 
ved at se, høre, tale, huske eller læse. BBEE

CONSULT
IKKE ALLE ER LIGE GODE TIL TAL

BE CONSULT KAN HJÆLPE DIG MED DET HELE

Æblehaven 9 · 2680 Solrød Strand
Tlf. 40 18 81 87

info@birgereskildsen.dk
www.birgereskildsen.dk

Happy
Earth

Vi er en familieejet virksomhed med 43 
ansatte som gennem vores indsatser og 
gennemsigtighed ønsker at gå forrest og 
løfte vores ansvar overfor både samfundet 
og kloden.

Din foretrukne partner indenfor salg, service og 
kalibrering af laboratorie- og pipetteringsudstyr

VÆRLØSE VVS
v/Jesper Jensen

Bliv inspireret på v-vvs.dk
– ELLER KONTAKT OS

FOR RÅDGIVNING OG ET SKARPT TILBUD:

RING TIL OS SKRIV TIL OS
Tlf. 20 66 99 84 kontakt@v-vvs.dk

VÆRLØSE VVS APS | LÆSSEVEJ 5 | 3500 VÆRLØSE

WHITE STARS
White Stars spiller som udgangspunkt kun eget materiale - 
med undtagelse af ganske få kopinumre - alle tekster er på 
dansk og musikalsk en blanding af pop, rock og en anelse 
hiphop.

Alle tekster er skrevet af et af klubmedlemmerne - den stør-
ste del af musikken er komponeret af samme medlem - til 
nogle kompositioner har der været deltagelse af musiklærer 
og til andre numre deltagelse fra andre medlemmer.

Vi er 7 medlemmer i bandet hvoraf to er personale - en 
musiklærer og en socialpædagog.

Hvidovre Kommune
Center for Handicap og Psykiatri
Voksenhandicap
Bofællesskabet Holmelundsvej
Holmelundsvej 7, 2650 Hvidovre
Telefon 3635 1817
lax@hvidovre.dk
holmelundsvejaldreboliger@hvidovre.dk
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Børn med en hjerneskadet far eller mor kan nemt blive glemt 
og overset i alt det, der foregår. De seje børn trænger til en 
oplevelse. Derfor vender arrangementet FYR DEN AF tilbage. 
I år bliver det en sheltertur (overnatning er valgfrit). Delta-
gelse er gratis.

3.-4. september
Kirstinelyst
Frederikshåbvej 41
Frederikshåb (7 km Billund)
7183 Randbøldal

På Kirstinelyst er bålhytter, brænde, vand, toiletter og overdæk-
ket spiseplads. Man kan køre i bil helt frem til shelterne. Vi kan 
i et vist omfang (efter aftale) være behjælpelige med udlån af 
soveposer og underlag. Først tænder vi bål og får varm kakao. Vi 
dyster i, hvem der først kan tænde et bål kun ved hjælp af tænd-
stål, vatrondeller og vaseline. Vi skal også snitte snobrødspinde. 
Aftensmaden laver vi over bål. Der er helt sikkert pandekager og 
skumfiduser til dessert. De modigste kan overnatte i shelter. Vi 
bliver hele natten og er klar med snobrødsdej og sirup til mor-
genmaden.

Entertaineren Che!Magic besøger os med sit trylleshow, som 
garanterer både grin og forblø!else.

Børn skal være i selskab med mindst en forælder.

Vi arrangerer a"entning på stationen i Kolding, hvis nogen kom-
mer med toget.

Tilmelding via sms til Ellen Skov på 	 6014 3849.

FYR DEN AFFYR DEN AF


