Usynlige følger efter
hjerneskade
- og betydning for

Side 1

kommunikationen i hverdagen

Side 2

Sådan bruger du denne pjece
Denne pjece er tænkt som en hjælp for personer med en
hjerneskade og deres pårørende til at få sat ord på udfordringer
som andre ikke umiddelbart får øje på eller man ikke selv er
opmærksom på til en start.
På de følgende sider gives eksempler på, hvordan forskellige
kognitive vanskeligheder kan komme til udtryk i hverdagen, og
hvordan de kan påvirke kommunikationen. Der gives forslag til
håndtering og handlemuligheder.
Samtidig kan pjecen bruges som udgangspunkt for en samtale
om de erfaringer du og dine pårørende oplever.

Fakta om hjerneskade
Over 120.000 mennesker i Danmark lever med en erhvervet
hjerneskade. Cirka 75.000 på grund af apopleksi (blodprop eller
hjerneblødning) og cirka 47.000 på grund af anden erhvervet
hjerneskade (ulykke, betændelse, forgiftning, hjertestop eller
andet)1.
Nogle mennesker rammes så let, at der næsten ikke ses eller
opleves forandringer. Andre rammes hårdere og må leve med
vedvarende følger efter skaden, som kan være synlige eller
usynlige. I alle tilfælde gælder det, at personen med hjerneskade
og dennes omgivelser bliver påvirket af situationen.

1 Kilde: https://hjerneskadet.dk/viden-om-hjerneskade/hjerneskader-i-tal/
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Det kognitive hus

efter inspiration fra Center for hjerneskade

Selvindsigt

Eksekutive funktioner
Styring, problemløsning, struktur,
forudseenhed, kreativitet, initiativ,
selvmonitorering og abstraktion

Højere visuelle funktioner

Indlæring og hukommelse

Sproglige funktioner

F.eks forestille sig en rute

Visuelt og verbalt

Tale, forstå, skrive og skrive

Koncentration og opmærksomhed
At fokusere på noget, at fastholde opmærksomheden på det uden at lade sig aflede,
at kunne skifte opmærksomheden fleksibelt,
at kunne holde opmærksomheden på flere ting på én gang.
Tempo i tænkningen
At kunne arbejde mentalt i et tempo, der passer til situationen.

Sanser: især synssans, høresans og følesans, men også smags- og lugtesans
Perception er hjernens bearbejdning af indtryk fra sanserne

Mental energi, vågenhed, arousal eller mental parathed

Forenklet model af de kognitive funktioner og deres indbyrdes
relation.
Overskrifterne på de følgende sider omhandler de forskellige lag
i huset, og du vil kunne se hvilket lag i huset den pågældende
overskrift henviser til.
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Hvad er kognitive kommunikative
vanskeligheder
Følger efter hjerneskade kan inddeles i synlige og usynlige følger.
De synlige følger kan f.eks. være lammelser i kroppens lemmer
eller ansigtet og kan få betydning for ens førlighed.
De usynlige følger kan være vanskeligheder med træthed,
koncentration, hukommelse og sprog (afasi), planlægning, overblik
og initiativ eller ændringer i social adfærd.
De betegnes som kognitive vanskeligheder og kan påvirke
ens handlinger i hverdagen (f.eks. glemmer man en aftale).
Vanskelighederne får ofte betydning for kommunikationen med
omgivelserne.
Det betegnes som Kognitive Kommunikative vanskeligheder.
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Nedsat mental energi

Hvordan kan det vise sig?










Træthed
De kognitive vanskeligheder forværres
Opgaver tager længere tid
Orker ikke at gøre ting færdig
Ting man før kunne gøre uden at tænke over det kræver nu, at
man skal anstrenge sig
Nedsat reaktionsevne
Falder i staver
Fysiske vanskeligheder bliver forstærket
Svimmelhed, hovedpine, lyd- og lysfølsomhed

Betydning for kommunikation







Svært ved at følge med i samtale
Svært ved at forklare sig
Svært ved at finde ord
Svært ved at lytte
Mindre deltagende i samtale
Kan ikke koncentrere sig om at læse og skrive
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Handlemuligheder











Gør andre opmærksom på problemstillingerne
Indlæg planlagte hvil og pauser
Stop i tide, sæt f.eks. et stopur
Indfør gode søvnvaner
Undersøg hvilke pauser, der virker for dig
Fysisk aktivitet giver mental energi
Skab struktur/planlægning
Respekter dine tegn på træthed
Prioriter dine opgaver
Øv dig i at sige PYT

Handlemuligheder for pårørende
 Vær opmærksom på din pårørendes tegn på træthed
 Støt din pårørende i planlægning, prioritering og pauser
 Sørg for at dele dine bekymringer og tanker med andre
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Ændring i opfattelse af
sanseindtryk
Hvordan kan det vise sig?








Særligt følsom over for hverdagslyde
Særligt følsom over for lys
Ændret oplevelse af føleindtryk (f.eks. smerte ved let berøring)
Ændret lugte- og smagssans
Problemer med at mærke kulde/varmepåvirkning
Har svært ved at lukke af for indtryk, så man overstimuleres
Synsfeltudfald (hemianopsi)

Betydning for kommunikation
 Bliver mere irritabel
 Trækker sig i kommunikation
 Har svært ved at være sammen med mange mennesker
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Handlemuligheder
 Gør andre opmærksom på problemstillingerne
 Ved synsfeltsudfald: væn dig til at dreje hovedet/blikket mod
den ”dårlige side”
 I særlig udfordrende situationer: kortvarig brug af værnemidler
(f.eks. ørepropper, solbriller, hat)
 Vær opmærksom på gradvist at vænne dig til at være i
støjfyldte omgivelser
 Reducer baggrundsstøj
 Opsøg fagfolk (øjenlæge, optiker, neurooptometrist)

Handlemuligheder for pårørende





Skab ro ved samtaler
Aftal at kun én taler ad gangen
Inviter få gæster ad gangen
Sørg for at dele dine bekymringer og tanker med andre
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Påvirket koncentration og
opmærksomhed
Hvordan kan det vise sig?





Svært ved at holde fokus i længere tid ad gangen
Rastløshed
Mentalt fravær
Kan ikke gøre flere ting på en gang

Betydning for kommunikation








Taber tråden
Afledes af lyde/bevægelser under samtale
Holder sig ikke til emnet
Kan kun samtale i kort tid
Går i stå under samtale
Ordfindingsproblemer
Taler for langsomt
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Handlemuligheder







Én ting ad gangen
Ro omkring dig
Mange små pause
Spørg ind, hvis du er i tvivl ”er det rigtigt forstået at...”
Stop op og tænk dig om inden du fortsætter
Hold dig til et samtaleemne ad gangen med hjælp fra din
samtalepartner

Handlemuligheder for pårørende








Hold dig til ét emne ad gangen
Sørg for at der er ro omkring jer (sluk radio + TV)
Skriv stikord under samtale
Sørg for at holde øjenkontakt under samtale
Vær opmærksom på at støtte afrunding af samtale, hvis
samtalepartner bliver fjern
Sørg for at dele dine bekymringer og tanker med andre
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Påvirket indlæring og
hukommelse
Hvordan kan det vise sig?






Glemmer aftaler og navne
Gamle begivenheder huskes bedre end ny information
Har svært ved at huske, hvad der skete for et øjeblik siden
Har svært ved at lære nyt
Behov for mange gentagelser

Betydning for kommunikation






Husker ikke instruktioner og nye informationer
Husker ikke de emner, der er blevet talt om
Husker ikke detaljer
Spørger om det samme igen og igen
Kan ikke forklare sig
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Handlemuligheder
Brug kalender eller whiteboardtavle
Skriv aftaler og beskeder ned
Bed samtalepartner sætte taletempo ned
Skab rutiner (f.eks faste pladser til nøgler, telefon mv.)
Benyt alarmer og påmindelser
Fortæl omgivelserne, at du har behov for at få gentaget
information
 Gentag information for dig selv - evt. højt







Handlemuligheder for pårørende
 Lav løbende opsummering af indhold og spørgsmål, der støtter
personen i sin forklaring
 Skriv mundtlige aftaler og vigtig information ned
 Gør opmærksom på indhold, som er vigtigt for dig at personen
husker
 Tænk over at nedsætte dit taletempo
 Sørg for at dele dine bekymringer og tanker med andre
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Neglect/nedsat opmærksomhed
på stimuli fra den ene side
Hvordan kan det vise sig?





Er ikke opmærksom på den ene side af kroppen
Overser ting/personer, placeret på påvirket side
Støder ind i ting
Fejlbedømmer afstand

Betydning for kommunikation
 Problemer med læsning, idet kun den ene halvdel af teksten
opfattes
 Henvender sig kun til personer i den ene side af lokalet
 Reagerer ikke på på tiltale ved henvendelse fra påvirket side
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Handlemuligheder
 Læsning: Lav evt. en rød streg i kanten af den side, der
overses.
 Læsning: Brug lineal eller pegefinger og sørg for at komme
helt ud til kanten.
 Husk at dreje hovedet for at holde fokus på de ting, der
overses.

Handlemuligheder for pårørende
 Placer dig på påvirket side og stimulér med berøring for at
rette opmærksomhed mod påvirket side
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Påvirket overblik, planlægning,
problemløsning
Hvordan kan det vise sig?
 Kan ikke overskue opgaver med flere elementer
(f.eks madlavning)
 Problemer med at strukturere opgaveløsning
 Svært ved at holde mange bolde i luften
 Svært ved at konsekvensberegne
 Kan komme til at sætte for mange ting i gang samtidig og
miste overblik
 Løse ender og uafsluttede opgaver
 Svært ved at følge den plan, der er lagt for dagen

Betydning for kommunikation





Svært ved at udlede det centrale i en samtale
Svært ved at holde den røde tråd i samtale
Svært ved at argumentere
Udelader vigtige detaljer
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Handlemuligheder








Del opgaver i mindre dele
Én opgave ad gangen
Lav liste over dagens opgaver og kryds af når de er løst
Lav en ugeoversigt på papir eller whiteboard
Indfør faste daglige rutiner
Benyt alarmer og påmindelser
Fortæl omgivelserne, at du har behov for at få gentaget
information

Handlemuligheder for pårørende
 Støt personen i struktur og overblik
 Sørg for at dele dine bekymringer og tanker med andre
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Nedsat initiativ

Hvordan kan det vise sig?






Kan ikke gå i gang med opgaver på egen hånd
Udskyder gøremål
Har svært ved at komme af sted/ud af døren
Har mange ideer, men får ikke handlet på dem
Har svært ved at træffe beslutninger

Betydning for kommunikation





Tager ikke initiativ i og til samtale
Lang tid om at igangsætte og besvare spørgsmål
Får ikke videreformidlet vigtig information til omgivelserne
Monoton stemmeføring
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Handlemuligheder







Lær at benytte kalender
Lav huskesedler
Del opgaver op i mindre enheder
Lav en liste over dagens opgaver og kryds af når de er gjort
Sæt igangsætningsalarmer
Indfør belønninger, når en opgave er løst

Handlemuligheder for pårørende





Støt personen i at udføre opgaverne selv
Støt personen i at finde noget der motiverer
Støt personen i at fastholde daglige rutiner
Sørg for at dele dine bekymringer og tanker med andre
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Påvirkede følelser, impulskontrol,
social adfærd og fleksibilitet
Hvordan kan det vise sig?






Kort lunte
Bringes hurtigt følelsesmæssigt ud af balance
Kan ikke kontrollere gråd og latter
Selvoptaget
Manglende empati

Betydning for kommunikation










Taler for meget
Taler for hurtigt
Svært ved at forstå humor og ironi
Opfatter ting helt bogstaveligt
Har svært ved at forstå nonverbal kommunikation (kropssprog,
ansigtsudtryk og gestik)
Har svært ved at holde øjenkontakt
Talen kører i ring
Får ikke afsluttet samtalen
Siger upassende ting på upassende tidspunkter
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Handlemuligheder
Registrering af vredesudbrud
Tæl til 10
Gå væk fra situationen
Forbered omgivelserne på at du bliver vred/kan finde på at gå
Øv dig i at spørge til andre (f.eks. faste tidspunkter og
situationer: "har du haft en god dag?")
 Hav fokus på din egen kommunikationsform






Handlemuligheder for pårørende
 Tålmodighed
 Støtte personen i at forlade/nedtrappe konflikten; f.eks. i form
af aftalte kodeord
 Sørg for at dele dine bekymringer og tanker med andre
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Mangelfuld indsigt, erkendelse
og selvmonitorering
Hvordan kan det vise sig?







Kan ikke genkende de problemer andre ser
Fejlvurderer egne evner
Uopmærksom på fremtræden over for andre
Oplever ikke den fremgang andre ser
Uopmærksom på omgivelserne
Bortforklarer vanskeligheder, som andre antyder

Betydning for kommunikation
 Overholder ikke regler for kommunikation (turtagning, gå for
tæt på samtalepartner)
 Siger ting der ikke er korrekte
 Retter ikke misforståelser i samtale
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Handlemuligheder





Søg viden om usynlige følger
Registrer uoverensstemmelser og hvornår de opstår
Vær nysgerrig på andres synspunkter
Respekter andres opfattelser – også selv om du ikke er enig

Handlemuligheder for pårørende
 Lav aftaler med personen om at bremse uheldig opførsel
(f. eks. vha signaler), men vær diskret og pas på ikke at
overreagere. Husk at der er tale om følger efter en skade
 Anerkend fremskridt
 Respekter hinandens forskellige opfattelser – og begrund,
hvorfor du har en anden mening
 Sørg for at dele dine bekymringer og tanker med andre
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Tale/Hjerneafdelingen
CSU-Slagelse
Rosenkildevej 88 B
4200 Slagelse
tlf. 58 57 57 60
csu-slagelse@slagelse.dk
http://csu.slagelse.dk
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