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Under sygehusindlæggelse (fase 1 og 2) vurderer
en talepædagog arten og omfanget af de kognitive
kommunikative vanskeligheder. Herefter kan den første
rådgivning og undervisning begynde. Den pårørende er
velkommen til at deltage.
Er der fortsat behov for undervisning eller rådgivning efter
udskrivelsen fra sygehuset (fase 3) fortsættes indsatsen på
genoptræningscentret i tæt samarbejde med terapeuter og
andet personale i borgerens hjemkomune.
Størsteparten vil herefter have stort udbytte af vores
tilbud om undervisning sammen med andre med lignende
problemstillinger og mål.
For borgere i den erhvervsaktive alder vil der altid blive
indledt samarbejde med jobcentret med henblik på tilbud om
jobafklaring.
Dette forløb gælder borgere fra Ringsted, Kalundborg, Sorø
og Slagelse kommuner.

Følger efter Hjerneskade

De hyppigste årsager til hjerneskade er blodprop, blødning,
eller slag mod hovedet.
Symptomerne efter en skade i hjernen skyldes, at dele af
hjernen ikke får tilstrækkelig iltforsyning og derfor ikke
fungerer helt optimalt.
Skaden kan være større eller mindre og kan ramme
forskellige områder i hjernen. Man kan dermed få forskellige
følger.
Hjernen er foranderlig, og kognitiv genoptræning kan bedre
dens funktion.
De usynlige kognitive følger påvirker ofte ens
kommunikation.
Det vil sige samtale, lytning, læsning, skrivning,
kommunikation via telefon, pc, tablet mm.

De usynlige kognitive vanskeligheder kan
være indenfor disse områder

•

Opmærksomhed og koncentration
Man kan tabe tråden i en samtale og have sværere ved
at kommunikere i omgivelser med støj og mange indtryk

•

Hukommelse
Man kan blandt andre ting have sværere ved at huske
samtaler og deres formål

•

Overblik, planlægning og problemløsning
Man kan have sværere ved at overskue og organisere
dagligdagen

•

Følelser
Man kan have sværere ved at aflæse følelser hos andre
og kontrollere sine egne følelser som fx vrede eller gråd/
latter

De usynlige kognitive vanskeligheder kan
være indenfor disse områder

•

Mimik og gestik
Man kan have sværere ved at aflæse andres hensigter i
samtaler

•

Tidsfornemmelse
Man kan have sværere ved at holde rede på dato og
klokkeslæt og fornemme, hvor lang tid ting tager

•

Træthed
Man kan have nedsat udholdenhed i samtaler. læsning og
skrivning og have sværere ved at økonomisere med sin
energi

•

Initiativ
Man kan have sværere ved at sætte i gang, selvom man
gerne vil

Kognitive kommunikative vanskeligheder

Kognitive kommunikative vanskeligheder omfatter
vanskeligheder med alle aspekter af kommunikation, som er
påvirket af kognitive funktionsnedsættelser.
En skade i hjernen kan give vanskeligheder med
kommunikation også selvom, man har bevaret sit sprog.
Kommunikationen påvirkes af usynlige kognitive
vanskeligheder.
Alle de nævnte kogitive vanskeligheder kan påvirke
kommunikation i dagligdagen, i familien, i omgangskredsen,
på uddannelse eller på jobbet.
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