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De færreste arbejdspladser overvejer at ansætte en døv. Det er en skam – både for arbejdspladsen 
og den hørehandicappede, der blot ønsker samme behandling som alle andre. 

Døve danskere oplever dagligt udfor-
dringer med at kommunikere uhin-
dret med hørende. Døve taler sjæl-
dent, og hørende kan sjældent dansk 
tegnsprog, hvilket kan skabe en kom-
munikationskløft. Vi taler her om en 
kløft, som påvirker ca. 3500 døve 
danskere. Konsulent hos Danske Dø-
ves Landsforbund, Cathrine Mejdal, 
forklarer:

”Vi arbejder for en minoritets-
gruppe, og vi sigter mod, at døve får 
samme muligheder som hørende. Vi 
vil eksempelvis gerne sikre, at døve 
har samme chancer for at komme ud 
på arbejdsmarkedet. Der er ofte en 
holdning til, at det er vanskeligt at 
ansætte en døv, fordi spørgsmålene 
om samarbejde og kommunikation i 
det daglige rejser sig hos den enkelte 
arbejdsgiver.”

20-timers-reglen skal have et løft
Problemet kan, ifølge Danske Dø-
ves Landsforbund, manes i jorden 
ved hjælp af en tegnsprogstolk, som 
mestrer det danske sprog og tegns-
proget på samme tid. Cathrine Mej-
dal uddyber:

”Gennem en tegnsprogstolk kan 
det rent faktisk lade sig gøre at an-
sætte en døv uden nogle ekstraom-
kostninger. Fra kommunalt regi kan 
en arbejdsplads få tildelt en tegns-
progstolk i op til 20 timer om ugen, 
uden at det koster noget. Denne 
tolk fungerer dermed som bindeled 
mellem den døve og resten af ar-
bejdspladsen, men det er vigtigt at 
pointere, at det ikke er tolken, som 

udfører arbejdet,” siger hun og fort-
sætter:

”Der findes mange kompetente, 
døve mennesker, som burde få en 
chance på arbejdsmarkedet. Tolken 
gør det muligt. Nogle døve oplever 
at have behov for mere end 20 ti-
mers tolkning om ugen, fordi de har 
jobs, hvor der er et stort kommuni-
kationsbehov. Derfor kæmper vi for, 
at antallet af tolketimer bliver flek-
sibelt, så det kan matche behovet 
hos den enkelte arbejdsplads.”

Cathrine Mejdal er selv døv, og 
interviewet med hende var i sig selv 
en bekræftelse på, at en døv person 
sagtens kan varetage en fuldtidsstil-
ling. Samtalen foregik ved hjælp af 
en tegnsprogstolk, som formidlede 
spørgsmålene til hende, hvorefter 
hun svarede på dem. Gennem tale-
kurser har Cathrine lært at tale lige 
så flydende som mennesker, der har 
hørelsen intakt – og det er på trods 
af, at hun aldrig har hørt en lyd i 
hele sit liv. 

Klø på med at kommunikere
Udover tegnsprogstolke kan arbejds-
pladser, hvor hørende og døve ar-

bejder sammen, også få et 15 timers 
tegnsprogskursus til de hørende 
medarbejdere, så de lærer lidt tegn 
til at kunne kommunikere med deres 
døve kollega. Generelt kan døve og 
hørende sagtens kommunikere, hvis 
de ønsker det, og midlerne står alle-
rede til rådighed. 

I ansættelsesprocessen af en døv 
og den efterfølgende opstartsperiode 
råder Danske Døves Landsforbund 
hørende kollegaer til at forholde sig 
imødekommende og åbne over for 
døve og dansk tegnsprog. Det inde-
bærer også tålmodighed, da kommu-
nikationen med en døv kan tage læn-
gere tid i starten. Det kommer dog 
til at gå hurtigere, jo mere man kom-
munikerer. Derudover bør man altid 
spørge den døve, hvis der er noget, 
man ikke forstår. Der er ingen skam 
i at spørge, og afklaring er trods alt 
vigtigere end at give op. 

Der vil garanteret være sproglige 
og kulturelle spørgsmål, som du for-
undres over eller fascineres af hos en 
døv kollega. Kun ved at spørge får du 
svar. Du kan med fordel lære et par 
tegn af den døve, da kommunikation 
jo som bekendt går begge veje. n

OM DANSK TEGNSPROG

Dansk tegnsprog er et sprog med egen 
grammatik, syntaks og og sproghistorie 
på lige fod med dansk, engelsk eller 
noget helt tredje. De færreste ved, at 
tegnsprog blev anerkendt og accepteret 
som selvstændigt sprog i foråret 2014. 
Danske Døves Landsforbund kæmper 
stadig for at blive hørt med og gennem 
tegnsprog, og de fastslår stadig, at det er 
mere end blot et forståelsesredskab. 



HJERNEBLØDNING? 
BLODPROP I HJERNEN? 

- OG HVAD SÅ?
Vil du gerne kunne tage dit tøj på selv? Rejse dig 
fra kørestolen? Eller åbne en sodavands  aske?

Vi ser muligheder og potentiale, hvor du ser 
begrænsninger og problemer.

Har du eller én af dine nærmeste en hjerneskade, 
som giver fysiske udfordringer? 

Neuroklinik i Aarhus er den ældste klinik i landet, 
som tilbyder specialiseret og intensiv træning af 
hjerneskadede. Vi har mange års erfaring, og vi 

mener ikke, du blot skal lære at leve med din skade. 
Sammen kan vi udfordre det handicap, hjerneskaden 
har påført dig.

Gennem intensiv fysisk træning hjælper vi dig 
tilbage til en bedre hverdag.

Behandlingen udvikler vi specielt til dig på baggrund 
af de mål, vi sammen sætter op. Det intensive forløb 
betyder, at fremskridtene kan mærkes, og at der er 
et klart sigte med behandlingen.

Neuroklinik er en dagklinik, der tilbyder specialiseret og 
intensiv træning til mennesker med fysiske følger efter en 
hjerneblødning, blodprop i hjernen, hovedtraumer efter en 
ulykke, operation i hjernen, fald eller lignende. Vi kan hjælpe 
dig med at komme over:

Vi har klienter fra hele landet. Mange kommer fra behandling i 
regionalt eller kommunalt regi og ønsker at blive endnu bedre.

Vi garanterer en intensiv genoptræning på et højt fagligt niveau 
i omgivelser, der er tilpasset klienter med hjerneskader. 
Fysioterapeuterne på Neuroklinik er specialiserede i neuro-
rehabilitering og har mange års erfaring inden for området.

Ring til os på 3511 1134 og lad os få en uforpligtende snak. 
Eller læs mere på www.neuroklinik.dk. Vi ser frem til at 
hjælpe dig.

NEUROKLINIK

Hermodsvej 5A, 2.tv. - 8230 Åbyhøj - Tlf.: 3511 1134 - E-mail: nk@neuroklinik.dk - www.neuroklinik.dk

•  problemer med at gå, stå og holde balancen
•  problemer med at bruge arme og hænder
•  lammelser i ansigtet

”Med Neurokliniks 
hjælp  yttede jeg 

mig fra at være fast 
kørestolsbruger til at 
være oppe og gå  ere 

gange om ugen” 

Peter Søborg, 51 år, 
kørestolsbruger som følge 

af hjerneblødning

Vi lover ikke noget, vi ikke kan holde
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HØR NU LIGE HER: 
Tag din hørelse seriøst
Tekst: Michael L .Bech Særkjær / pa-magasiner@brandmovers.dk Foto: Colourbox og HørNU

Hørelsen er en essentiel del af dit helbred på lige fod med øjne og tænder. Men hørelsen 
bliver ikke på samme måde tjekket på årsbasis, og det kan have alvorlige konsekvenser. 

Du lægger ikke mærke til det. For 
medmindre du døjer med tinnitus, 
så er din hørenedsættelse noget, som 
kommer snigende. Ofte sammenligner 
man hørelse og syn, men med synet 
bliver du ret hurtigt opmærksom på, at 
du ikke kan stille skarpt eller fokusere. 
Med hørelsen er det anderledes, men 
ikke desto mindre kan hørenedsættel-
se være ganske alvorligt. 

En ubehandlet hørenedsættelse øger 
risikoen for at blive dement med op til 
5 gange. Undersøgelser fra John Hop-
kins Instituttet og National Institute 
on Aging viser, at selvom hjernen helt 
naturligt bliver mindre med alderen, 
ser det ud til, at denne hjernesvinds- 
proces bliver accelereret hos ældre 
med en ubehandlet hørenedsættelse.

Mikkel Schramm, leder hos den 
landsdækkende organistion for høre-
apparatbrugere, HørNu, udtaler:

”Danskere burde i højere grad pas-
se på deres ører, og de burde betragte 
et årligt øretjek på samme måde som 
et tand- eller synstjek. Det bør man i 
øvrigt gøre ved en høreklinik, hvor 
kvaliteten er noget højere end hos øre-
lægerne. Jeg tror, der er en eller anden 
forankret forestilling om, at man først 

skal gå til ørelæge, når man intet mere 
kan høre. Det er i mine ører en dum 
idé. Den gennemsnitlige dansker ven-
ter i gennemsnit fire år med at skride 
til handling og booke en tid hos øre-
lægen. I dette tidsrum kan hørened-
sættelsen medføre en række negative 
konsekvenser.”

Et forringet sexliv
Du oplever måske, at du har sværere 
ved at høre samtalen til familiemidda-
gen, eller at partneren synes, at TV’et 
er skruet for højt op. Du føler måske 
ikke, at det er alarmerende. Slet ikke 
alvorligt nok til at bruge tid på at få det 
tjekket. Det er uheldigt, for det kan 
have alvorlige konsekvenser. 

HørNu har det formål, at danskere 
får tjekket hørelsen årligt hos en hø-
reklinik. I en undersøgelse foretaget 
på baggrund af 13.434 danskeres be-
svarelser, fremgår det, at kun 12 pct. 
af danskerne har fået tjekket hørelsen 
indenfor de sidste 12 måneder. 66 pct. 
af danskerne har ikke fået foretaget en 
høreprøve indenfor de sidste 5 år. 

”Folk med hørenedsættelse har stør-
re sandsynlighed for at blive isoleret 
– og dermed ramt af depression. De 

bliver oftere sygemeldt over længere 
perioder, og på grund af deres høreud-
fordringer, som alt for længe har været 
negligeret, har de sværere ved at kom-
me tilbage på arbejdsmarkedet. En 
lidt mere håndgribelig konsekvens af 
nedsat hørelse er, at sexlivet med ens 
partner kan blive forringet, simpelthen 
fordi man ikke kan høre hinanden,” 
udtaler Mikkel Schramm.

Penge ud ad vinduet
Fra det offentlige bliver der givet en 
række tilskud til hørepatienter i for-
skellige grupper. Man kan få helt op til 
6.414 kr. i tilskud til to høreapparater. 
I 2015 blev der udleveret godt og vel 
62.000 styks i privat-regi. Det er et højt 

beløb. Men det er også et højt beløb, 
som går til at forbedre livskvaliteten 
for rigtigt mange mennesker. Desvær-
re viser tendensen, at næsten 20 pct. af 
alle høreapparater aldrig bliver taget i 
brug og ender som såkaldte skuffeap-
parater.

”Det er penge ud ad vinduet, og det 
er ærgerligt for hørepatienten, som ger-
ne vil have hjælp, men fik et apparat ud-
leveret, der ikke levede op til vedkom-
mendes forventninger. Derfor refererer 
vi til høreklinikker i Danmark, som 
både har en lav ’skufferate’, og som i 
øvrigt lever op til vores etiske regler 
for, hvordan hørepatienter skal be-
handles,” pointerer Mikkel Schramm 
og tilføjer:

”Vi ser jo desværre en stigning i 
henvendelser med hensyn til tinnitus 
og hørenedsættelse, når sommerferien 
slutter. Det er nemlig her, festivalsæso-
nen er ovre og dermed sæsonen for, at 
folk har fået tudet ørerne fulde af god 
musik, der overskrider decibelanbe-
falingerne. Det er ikke uvæsentligt, at 
unge mennesker henvender sig. Eller at 
unge mennesker får høreapparat. Rent 
faktisk er 25 pct. af danske høreappa-
ratbrugere mellem 18 og 44 år.” n

Nedsat hørelse 
kan have meget 
håndgribelige 
konsekvenser 
for både dit 
helbred og dit 
sexliv.

Mikkel Schramm er leder hos HørNu, 
organisationen for høreapparatbrugere.



Vores målgruppe er mennesker med van-

skeligheder efter erhvervet hjerneskade, 

følger efter hjernerystelse og demens. 

Derudover har vi tilbud til mennesker med 

tale, syn, høre og læse vanskeligheder.

Formålet med indsatsen er at begrænse 

de oplevede vanskeligheder og finde nye 

veje til at de udfordringer, der måtte være i 

hverdagen eller på jobbet.

Vi er et specialiseret tværfagligt  tilbud, 

der tilbyder undervisning, rådgivning og 

afprøvning af hjælpemidler og kommunika-

tionsteknologi.

Kommunikationscentret har fokus på og 

deltager i ny forskning og afprøver og ud-

vikler løbende vores tilbud, for at give det 

mest kvalificerede bud på en løsning for 

den enkelte.

HAR DU SVÆRT VED AT 

TALE, HUSKE, LÆSE, 

HØRE  ELLER SE?

Kontakt os på 45 11 46 00 for at at 

høre om dine mulighedereller se vores 

hjemmeside www.komcentret.dk.

Rygårds Allé 45 - 2900 Hellerup / Telegrafvej 5,1. - 2750 Ballerup - Tlf. 45 11 46 00 - komcentret@hav1.regionnh.dk - www.komcentret.dk



TOLKECENTER: 
Lad os få skabt dialog
Tekst: Janni Andersen / pa-magasiner@brandmovers.dk Foto: TC 1866

Over halvdelen af landets døve er arbejdsløse. TC 1866 er et tolkecenter midt i København, og de ønsker 
mere dialog mellem arbejdspladserne og myndighederne, så antallet af arbejdsløse kan mindskes. 

En rapport fra 2016 udsendt af Anke-

styrelsen og Det Centrale Handicap-

råd viser, at arbejdsgivere i langt min-

dre grad vil ansætte døve kandidater 

eller kandidater med nedsat hørelse. 

Helt konkret siger 66 pct. af befolk-

ningen, at de hellere ansætter en per-

son med hørelse frem for en døv per-

son. Det er, selvom de to kandidater 

har de samme kompetencer. Det er en 

ærgerlig tendens, der stadig er en rea-

litet ifølge tolkecentret TC 1866. Der 

kan gøres meget mere for bedre vilkår 

for både den døve og arbejdsgiveren, 

mener tolkeadministrator hos TC 

1866, Morten Løhndorf Mortensen.

“Det handler om viden og dialog. 

Den døve er afhængig af sin tolk for 

overhovedet at kunne følge med og 

føle sig ligestillet. Ofte tror folk, at et 

papir og en blyant er nok til, at den 

døve kan være med. Men det er det 

ikke,” forklarer Morten Løhndorf 

Mortensen. Til daglig sørger han som 

tolkeadministrator for at koordinere 

opgaver med tolkene, placere opgaver-

ne hos de rigtige tolke og ikke mindst 

have kontakt til de brugere, der benyt-

ter sig af TC 1866.

En samlet myndighed
Tolkecentret TC 1866 er fysisk place-

ret på Nørrebro i København i et hus, 

der er ejet af Døveforeningen af 1866. 

I huset er der forskellige aktiviteter for 

døve brugere i alle aldre. Overskuddet 

fra tolkecentret går derfor til Døve-

foreningen af 1866 og dens brugere. 

Den gode oplevelse på uddannelsen, 

arbejdsmarkedet eller lignende for de 

døve kommer nemlig via en tolk – og 

det er her, TC 1866 kommer ind i bil-

ledet. 

Lige nu er over halvdelen af landets 

døve arbejdsløse. TC 1866 mener, at 

løsningen på døves arbejdsløshed er 

mere dialog. Den dialog, der skal fore-

gå, er mellem de døve, arbejdspladser-

ne og myndighederne. I dag bliver der 

bevilget alt for få timer til døve, så de 

har mulighed for at få en tolk med til 

eksempelvis undervisning eller arbej-

de. 

Der er tre forskellige myndigheder i 

dag med helt forskellige regelsæt. Der-

udover er der også forskellige lovkrav 

og tilbud afhængigt af, hvor i landet, 

du bor. Derfor er ønsket hos TC 1866 

en samlet myndighed, der kan give 

de døve lige rettigheder og ved mere 

om, hvad der konkret er brug for. Det 

forklarer tolkeadministrator Henrik 

Hougaard, der også er ansat hos TC 

1866.

“Hvis man kunne samle en myn-

dighed under jobcentrene, i stedet for 

at landets 98 kommuner havde hver 

deres regelsæt, så kunne man have en 

dialog fremfor at bruge tid og energi 

på at forstå, så mange forskellige lov-

krav og regler. Det ville virkelig være 

besparende,” lyder det fra Henrik 

Hougaard.

Det perfekte match findes
Med TC 1866 er der mulighed for at få 

en tolk tilknyttet i det omfang, du som 

bruger har behov for.

“Vi har i alt 17 tolke tilknyttet. Det 

er 17 forskellige personligheder,” for-

tæller Morten Mortensen fra TC 1866 

og fortsætter:

“Det vil sige, at du som bruger eller 

kunde kan få tilknyttet en tolk, som 

har et indgående kendskab til eksem-

pelvis uddannelsesområdet. Eller 

nogle, som er særligt gode til at tolke 

i sociale sammenhænge såsom fester 

eller foredrag, hvor situationen måske 

kan være fyldt med lidt flere indtryk.” 

Udover tolkenes forskellige kompe-

tencer, så bliver de også matchet med 

de døve og deres personlighed. Job-

bet som tegnsprogstolk er ikke bare 

at kunne tegnsprog helt ud til finger-

spidserne. Der ligger langt mere i det 

end som så. 

“Samspillet mellem den døve og 

tegnsprogstolken handler ikke kun 

om formidling. Det handler også om 

kemi og forståelse for hinanden,” for-

klarer Morten Mortensen. 

Kemien er noget, Henrik Hougaard 

også kan snakke med om. Han har 

selv oplevet, hvordan hans vej gen-

nem uddannelse til job blev betydeligt 

nemmere, fordi han havde en fast tolk 

tilknyttet under hele hans uddannel-

se. 

“Da jeg tog min uddannelse havde 

jeg den samme tolk tilknyttet. Det var 

helt fantastisk. Vi fik opbygget en fæl-

les sprogkode, så jeg undgik at skulle 

bruge energi og kræfter på at tilegne 

mig en ny persons karakter,” under-

streger Henrik Hougaard. 

”Den døve er afhængig af sin tolk 
for at kunne følge med og føle sig 

ligestillet”
Morten Løhndorf Mortensen, tolkeadministrator hos TC 1866

TC 1866 kan 
hjælpe med 

mange forskellige 
tolkeopgaver. På 

deres hjemmeside 
kan du læse mere 
om deres service: 

www.tc1866.dk 
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Succes i livet for børn på  
Center for Døvblindhed og Høretab
”Tegnsprogsmiljøet er helt fantastisk 
for Valdemar. Han er blevet vildt god 
til at kommunikere. Det største pro-
blem er faktisk, at hans mor og jeg 
har svært ved at følge med, selvom vi 
løbende er på tegnsprogskurser. Han 
udvikler sig helt enormt.”

”Valdemar har ingen venner i lokalom-
rådet, han kan kommunikere og lege med. 

-
ningstilbuddet. Det er der, han har sine ven-
ner og kan indgå i en social sammenhæng 
med ligestillede.”

”Vi oplever det som en kæmpe ressource, at 
 er et helhedstilbud. Behandlingsafde-

lingen er også guld værd. For udenforståen-
de kan det være svært at forstå, hvor stor en 
tryghed det giver os at vide, at et høreapparat 
hurtigt kan blive repareret, hvis det driller. 
Men fakta er, at vi har en dreng, der er ude af 
stand til at kommunikere med oververdenen, 
hvis hans høreapparater går i stykker.”

”  yder en kæmpe indsats for Oliver. Da 
-

dig adfærd afsatte de med det samme res-
sourcer til at arbejde ekstra med han, både 
i skolen og i døgntilbuddet. Nu trives han 
igen, og vi kan se, at han rykker sig enormt.

På  er medarbejderne uddannet til at 
arbejde med mange kommunikationsformer. 
De er rigtig gode til at tolke Olivers krops-
sprog og få ham til at åbne op.

Der er sket meget med hans kommunikati-
on de seneste år. Hans forståelse er blevet 
bedre. Han er blevet bedre til at høre efter 
og gøre det, der bliver sagt. Han er også 
blevet bedre til at vise med sit kropssprog, 
hvad han vil.”

Et vedholdende auditivt og visuelt fokus skaber gode resultater

Birkholm
Birkholm er et botilbud for voksne med 
betydelig og varig nedsat fysisk og / eller 
psykisk funktionsevne.
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ER DU KOMMET TIL SKADE?
SKAFFER VI ERSTATNING!
Hos os får du:
• Landets mest erfarne erstatningsadvokater
• Ingen erstatning = Ingen regning

Kontakt os for en uforpligtende snak!

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

Få den nødvendige 
hjælp til erstatning
Tekst: Kristina V. Skjoldborg / pa-magasiner@brandmovers.dk Foto: Kirsten Adler Fotografi

Bliver man ramt af en hjerneskade i en ulykke, kan det i mange tilfælde udløse 
erstatning. Men da det kan være svært både at genoptræne og holde styr på 
erstatningsmuligheder, kan det være en god idé at kontakte en erstatningsadvokat.

Alle mennesker kan uforudset blive 

ramt af en hjerneskade, men før er-

statningen bliver udbetalt, er der fle-

re ting, der skal være på plads, såsom 

skemaer og erklæringer, der skal være 

udfyldt korrekt. Skaden skal indberet-

tes de rigtige steder, hvilket for mange 

er forvirrende og uoverskueligt midt i 

et genoptræningsforløb. 

Store Torv Erstatningsadvokater i 

Aarhus har mere end 30 års erfaring 

med erstatningssager i forbindelse 

med personskader, heriblandt erhver-

vede hjerneskader. Ifølge advokat, 

Liselotte Mikkelsen, kan en tidlig ind-

dragelse af en advokat i forbindelse 

med en skade skabe større frirum og 

tid til at fokusere på sig selv.

”Bliver man skadet i en ulykke, er 

det en god idé tidligt at kontakte en er-

statningsadvokat for at høre, hvad der 

skal ske i ens eget tilfælde. En erstat-

ningsadvokat vil sikre overholdelse af 

frister, skaffe de nødvendige beviser 

og ikke mindst sørge for, at man får 

den retmæssige erstatning. Det vigtig-

ste er, at den skadelidte udelukkende 

kan koncentrere sig om at få det bed-

re,” forklarer Liselotte Mikkelsen.

Hos Store Torv Erstatningsadvoka-

ter giver de en gratis og uforpligten-

de vurdering af ens sag, og hvis den 

skadelidte mod forventning ikke får 

nogen erstatning, får skadelidte heller 

ingen regning.

”Det er en tryghed, som mange af 

vores klienter sætter pris på, da man 

ofte står med mange økonomiske ud-

fordringer efter en hjerneskade,” siger 

Liselotte Mikkelsen.

Trafikuheld ændrede alt
En af dem, der har haft brug for ad-

vokatbistand, er Eva Høgh Poulsen. 2. 

juledag 2011 blev den dengang 38-åri-

ge sygeplejerske og cand.cur. kørt ned, 

da hun var ude at løbe, og endte med 

en hjerneskade og svære fysiske ska-

der. I dag har hun svære koncentrati-

ons- og hukommelsesproblemer, og 

hun vender aldrig tilbage til sit arbejde 

som adjunkt ved University College 

Nordjylland. Eva Høgh Poulsen for-

klarer, at advokathjælpen allerede fra 

begyndelsen var en stor hjælp, selvom 

det ikke var hende selv, der tog den 

første kontakt.

”Mine forældre havde hørt om Sto-

re Torv Erstatningsadvokater gennem 

en nabo, og derfor tog de kontakt til 

advokaterne efter ulykken. Ved at få 

en advokat på sagen fra start kunne de 

have fuldt fokus på mig, mens advoka-

ten påtog sig opgaven med mange af 

de juridiske udfordringer, der opstod 

i kølvandet på mit sygeforløb. I begyn-

delsen gik al kontakt gennem mine 

forældre, og da jeg selv magtede det, 

overtog jeg,” siger Eva Høgh Poulsen 

og fortsætter:

”Liselotte (advokaten) hjælper med 

hele min sag, og derfor også i forhold 

til min erhvervsafklaring ved kommu-

nen.”

Det har særligt betydet meget for 

hende, at hun er mødt med respekt og 

ligeværdighed af Store Torv Erstat-

ningsadvokater.

”Det giver en tryghed, at jeg har en 

advokat at ringe til, og som jeg kan 

stole på, hvis der opstår problemer i 

forhold til kommunen eller andet, og 

som er 100% på min side,” fortæller 

Eva Høgh Poulsen.

Hun har blandt andet brugt noget af 

erstatningen på fysisk genoptræning, 

men understreger, at hun til enhver 

tid ville bytte pengene for sit gamle 

liv. Her fem år efter ulykken er hen-

des sag endnu ikke afsluttet, og lige nu 

fører Store Torv Erstatningsadvokater 

sagen videre hos Arbejdsmarkedets 

Erhvervssikring.

Hvad kan man gøre?
Det er umuligt at gardere sig mod 

ulykker, og ifølge advokat Liselotte 

Mikkelsen skal man heller ikke gå på 

listefødder gennem livet. Der er nogle 

få ting, man selv kan gøre, inden ulyk-

ken rammer.

”Sørg for at tegne en ulykkesforsik-

ring med en erstatningssum på mindst 

en million kroner. Kommer man ud 

for en ulykke, hvor der ikke er en 

modpart, der kan stilles til ansvar, er 

det kun ens egen ulykkesforsikring, 

man kan få udbetalt erstatning fra. I 

forbindelse med en pensionsordning 

er det også en god idé at tegne en er-

hvervsdygtighedsforsikring med dæk-

ning for tab af arbejdsevne,” siger Li-

selotte Mikkelsen og uddyber:

”Selvom man har alle disse forsik-

ringer, kan der opstå juridiske udfor-

dringer. I erstatningssager vedrørende 

hjerneskader og følger efter hjerne-

rystelser oplever Store Torv Erstat-

ningsadvokater ofte, at forsikringssel-

skaberne forsøger at skabe tvivl om 

årsagssammenhæng mellem ulykken 

og de mange følger for at undgå at be-

tale erstatning.” 

STORE TORV  
ERSTATNINGS- 
ADVOKATER 

Beliggende i Aarhus

Mere end 30 års erfaring i 
personskadesager 

Hjælper kun tilskadekomne

Modtager klienter fra hele landet

Ingen erstatning - ingen regning

Med hjælp fra 
en advokat 
kan du sikre, 
at der bliver 
taget hånd 
om mange af 
de juridiske 
udfordringer, 
som kan opstå 
i kølvandet på 
et sygeforløb.
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Vi glemmer ofte 
det vigtigste: Hjernen
Tekst: Michael L .Bech Særkjær / pa-magasiner@brandmovers.dk Foto: Colourbox og Fie Toxverd

Der er fokus på leveren og alkohol. Der er fokus på lungerne og rygning. Men 35 danskere bliver hver 
dag ramt af en blodprop eller blødning i hjernen, og derfor er det på tide at sætte fokus på hjernen.

I Danmark lever 75.000 mennesker 
med følgerne efter apopleksi, eller det 
som vi i daglig tale kalder en blodprop 
eller blødning i hjernen. Mange af dis-
se tilfælde skyldes forhøjet blodtryk. 
Ifølge Hjernesagen lever knap 1 mio. 
mennesker med forhøjet blodtryk, 
og dermed er mange i risikogruppen. 
Måske uden at vide det. 

Der er omkring 12.500 tilfælde af 
apopleksi på årsbasis, hvilket svarer 
til ca. 35 om dagen. Hjernesagen er ta-
lerør for pårørende og dem, som bliver 
ramt af hjerneblødninger og blodprop-

per. De arbejder hver dag på, hvordan 
man forebygger det alvorlige – men 
ofte glemte og oversete – problem. 
Politisk konsulent i Hjernesagen, Lise 
Beha Erichsen, forklarer:

”Der er ikke mange, som tænker 
over deres hjernes ve og vel. Det er jo 
egentlig paradoksalt, når hjernen er 
vores mest vitale organ. Tænk engang 
over følgende: Hvad ville du gøre, hvis 
du ikke længere kunne huske, hvor-
dan du bruger NemId, eller hvordan 
du løber efter bussen? Hvordan ville 
din dag forløbe, hvis din tankegang 
jævnligt blev nulstillet? Hvordan ville 
dagen se ud, hvis du var pårørende til 
et menneske, som havde det på denne 
måde? Det er disse spørgsmål og det-
te fokus, vi hos Hjernesagen ønsker at 
besvare og belyse.” 

Landsdækkende kampagne
Hjernesagen ønsker, at Sundheds-
styrelsen går i front og hjælper med 
til at videreformidle budskabet om, 
hvordan man forebygger blodpropper 
i hjernen, så der bliver taget hånd om 
problemet, hvor der virkelig er brug 
for det, og hvor det reelt set kan lade 
sig gøre. Lise Beha Erichsen tilføjer: 

”Folk mangler oplysning på områ-
de. Alt for få borgere i Danmark ken-
der til sammenhængen mellem forhø-

jet blodtryk og risikoen for apopleksi, 
og det mener vi, at man skal gøre no-
get ved. Hjerneskader er jo ikke sam-
menlignelige med andre sygdomme. 
De går ikke bare lige væk. Man kan 
træne sig til at få en stærkere hjerne, 
men når skaden har indfundet sig, så 
er der desværre lang vej igen. Derfor 
vil vi primært sikre, at det ikke sker. 
Sker det, arbejder vi for, at hjerneska-
deofre og pårørende modtager den 
bedste professionelle hjælp.”

Landsdækkende oplysningskam-
pagner om, hvordan man kan fore-
bygge apopleksi, og hvad det gør ved 
ofre og pårørende, er en sjældenhed 
herhjemme. Ligeledes er tilbuddene 
til disse familier begrænsede. Til æl-
dre over 75 år kan den enkelte kom-
mune tilbyde et årligt tjek, hvor ve 
og vel bliver drøftet. Denne ordning 
kunne med fordel blive en kommunal 
sundhedsservice for hjerneskadede og 
pårørende.

Hold hjernen beskæftiget
Lise Beha Erichsen mener, at det skal 
være professionelle fagpersoner, der 
besøger familien og tager hånd om 
den hjerneskadedes problemer på en 
konstruktiv facon. Målet er at mind-
ske risikoen for isolationsrisici og sik-
re, at der samtidig bliver lyttet til de 

pårørendes behov. Det er der ifølge 
hende et stort behov for. Derudover 
er der også et stort behov for at lette 
presset hos den pårørende. Lise Beha 
Erichsen uddyber:

”Vi ser desværre, at mange pårøren-
de bruger næsten alle deres feriedage 
på at hjælpe den hjerneskadede i for-
bindelse med kontroltjek hos lægen 
og møder med kommunen. Det er en 
kæmpe belastning at være pårørende. 
I visse tilfælde kan det betragtes som 
et fuldtidsjob, som lægges til det job, 
man i forvejen har. Når feriedagene 
bliver ’frarøvet’, så har man ikke me-
get tid tilbage til sig selv. Det, mener 
vi, er urimeligt. Derfor vil vi indføre 
såkaldte deltager-dage, så den pårø-
rende kan bruge dagen med den hjer-
neskadede – på lige fod med forældre, 
som har omsorgsdage for deres børn.”

Hjernesagen oplyser i øvrigt, at man 
undgår hjerneskader på samme måde, 
som man undgår en lang række af de 
kedelige livsstilssygdomme. Derfor 
anbefaler de følgende: Lad være med 
at ryge. Drik med mådehold. Spis 
sundt og varieret, dyrk motion, og 
sidst men ikke mindst; hold din hjerne 
beskæftiget med nye og alsidige opga-
ver. Det giver en mere robust hjerne, 
der nemmere tager imod genoptræ-
ning, hvis det skulle blive aktuelt. n

Vil du have en mere 
robust hjerne? Så 
lyder rådene: Undgå 
rygning, drik med 
mådehold, spis 
sundt, dyrk motion 
og hold din hjerne 
beskæftiget med 
alsidige opgaver.

Lise Beha Erichsen er politisk konsulent 
i Hjernesagen.



Tilbage til en hverdag med mening

Tekst: Kristina V. Skjoldborg / pa-magasiner@brandmovers.dk Foto: Lisbeth Holten

Børneungecenter for Rehabilitering er specialister i rehabilitering af børn og unge med erhvervet 
hjerneskade. Som et tilbud efter indlæggelse på hospitalet arbejder centret med at træne og støtte 
børn, unge og familien til en ny hverdag i de lokale omgivelser.

Børneungecenter for Rehabilitering 

er et tværfagligt specialiseret rehabi-

literingscenter for børn og unge, der 

har erhvervet hjerneskade. På Børne-

ungecentret kan børn og unge blive 

rehabiliteret i et dagtilbud sammen 

med andre børn og unge med erhver-

vet hjerneskade. Derudover bliver der 

ydet rådgivning og vejledning til for-

ældre, lærere og andre fagpersoner i 

lokalmiljøet.

Ifølge centerchef Lisbeth Harre bli-

ver der i rehabiliteringsforløbet lagt 

vægt på en koordineret indsats fra 

flere instanser for at styrke børnenes 

muligheder for at vende tilbage til en 

hverdag derhjemme.

”Når et barn eller en ung bliver til-

knyttet centeret, foretager vi  en tvær-

faglig udredning. Derved opnår vi et 

overblik over barnets eller den unges 

kompetencer og færdigheder samt fa-

miliens situation, hvormed vi kan mål-

rette indsatsen”, siger Lisbeth Harre 

og forklarer, at ingen med erhvervet 

hjerneskade er ens, og derfor bliver 

forløbene forskellige. Målet er dog i 

sidste ende det samme:

”Dagligdagen hjemme vil ofte ikke 

blive som før ulykken eller sygdom-

men, men vi vil sammen med familien 

arbejde på at få børn og unge til at bli-

ve så selvhjulpne som muligt og være i 

bedst mulig udvikling og trivsel. Vi ser 

mange glade og tilfredse familier, når 

de har modtaget de rette tilbud.”

Træning og undervisning
Når barnet eller den unge får et in-

tensivt rehabiliteringsforløb bliver der 

efter udredning tilrettelagt et skema 

bestående af træning og undervisning.

”Børn og unge har et brændende øn-

ske om at vende tilbage til deres gamle 

klasse og venner. Da en hjerneskade 

kan medføre tab af færdigheder, er un-

dervisning i dansk og matematik også 

en integreret del af træningsforløbet. 

Det overordnede mål er at genindlære 

tabte færdigheder og eventuelt tileg-

ne sig nye,” siger Lisbeth Harre, men 

understreger, at mængden af undervis-

ning og træning varierer fra person til 

person.

Træningen og undervisningen på 

centeret foregår individuelt og i grup-

per med andre børn og unge, og netop 

den sociale del fylder meget for bør-

nene og de unge. Ifølge Lisbeth Harre 

kan det at møde andre jævnaldrende 

føre til øget mod og motviation til at 

ville mere.

”Det giver dem utrolig meget at 

møde nogen, som står i en situation, 

der ligner deres egen. De deler erfa-

ringer og kan tale sammen om nogle 

af de ting, der kan være svære, når 

man har fået en hjerneskade,” under-

streger Lisbeth Harre.

I tæt samarbejde med familien
Uanset hjerneskadens omfang bliver 

der på Børneungecentret lagt vægt på 

at lytte til forældrene. Forældrene bli-

ver blandt andet tilbudt samtaler med 

psykologer eller andre fagpersoner, 

så de tilegner sig en større viden om, 

hvordan de skal håndtere situationen 

og støtte deres barn.

”Det er forståeligt nok et stort chok 

for mange forældre, når deres barn er 

ude for en ulykke eller gennemgår et 

akut eller længerevarende sygdoms-

forløb og erhverver en hjerneskade. 

Vi ser det derfor som en nødvendig-

hed, at de får støtte, rådgivning og 

vejledning på bedst mulige måde, da 

en hjerneskade, krisen og forandrin-

gerne medfører en helt ny situation 

for hele familien,” forklarer Lisbeth 

Harre. 

Centret inddrager og støtter også 

søskende i familien. Erfaringer og 

forskning viser, at hvis en søster eller 

bror får tilbudt samtaler med en psy-

kolog, kan det have stor positiv indvir-

ken på deres trivsel.

”Når vi rehabiliterer et barn eller 

ung med en erhvervet hjerneskade, er 

det hele familien, der inddrages. Det 

gælder derfor også søskende. Hvis de 

bliver inddraget, har de en større for-

ståelse for det, deres bror eller søster 

og forældre går igennem, og dermed 

vil de ikke føle sig tilsidesat og ramt i 

samme grad, som hvis de ikke havde 

haft samtaler med en fagperson,” si-

ger Lisbeth Harre.

Det er aldrig for sent at gøre en 

forskel for børn og unge, men der er 

størst effekt af tidlig, sammenhæn-

gende og koordineret indsats. 

BØRNEUNGECENTER 
FOR REHABILITERING

Beliggende i Virum

Specialiseret i børn og unge på op til 19 år 
med erhvervet hjerneskade

Tilbyder specialiseret rehabilitering i 
samarbejde med landets hospitaler og 
kommuner

Tilbud fra Børneungecenter for 
Rehabilitering opnås gennem 
sagsbehandler i egen kommune

Tager løbende nye forløb ind, både i 
intensive forløb på centret og lokalt

Er VISO-leverandør

www.bucr.dk

Som forældre 
kan man blive 
klædt på til 
at støtte børn 
og unge i 
familien med 
hjerneskade.
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Elektrisk stimulering kan 
dæmpe spasticitet og tonus 
hos børn og voksne.

Mollii® 
i fokus



Tekst: Rikke Melgaard / pa-magasiner@brandmovers.dk Foto: Apofysio

Både fysiske og kognitive følger efter 
hjerneskade kan afhjælpes med genoptræning, 
men det kræver den rette indsats. 

Følgerne kan være af både kognitiv og 

fysisk karakter, som fx halvsidig lam-

melse, hvor man kan miste evnen til at 

gå eller til at bruge den ene arm. Ved 

kognitive udfald ses ofte hukommel-

sesbesvær og nedsat opmærksomhed. 

Heldigvis kan man gennem genoptræ-

ning genvinde nogle af de tabte funk-

tioner. Men det kræver den rette træ-

ning og ikke mindst den rette mængde 

træning. 

Fysioterapeut Søren Hein Sommer 

er indehaver af privatklinikken Apo-

fysio, som ligger i Søborg og er specia-

liseret indenfor genoptræning af men-

nesker med følger efter hjerneskade. 

Han fortæller her om genoptræning 

hos Apofysio.

Hvem hjælper I i Apofysio? 
”Vi tilbyder specialiseret genoptræ-

ning til mennesker med følger efter en 

hjerneskade.

Har man fået en hjerneskade, tilby-

des man som udgangspunkt genop-

træning gennem det offentlige. Vores 

tilbud i Apofysio fungerer som et si-

deløbende supplement til den træning. 

Simpelthen fordi forskning viser, at jo 

mere man træner, des bedre er mulig-

hederne for at komme sig efter en hjer-

neskade. Vi ser os som en medspiller 

til det offentlige og støtter op omkring 

den enkeltes mål for træningen.” 

Hvem er Apofysio?
”Vi er lige nu 4 fysioterapeuter, som 

arbejder her på klinikken. Herudover 

har vi tilknyttet en ergoterapeut og en 

neuropsykolog, når der er behov for 

andet og mere end fysioterapi. 

Vores klinik ligger i Søborg, men vi 

tilbyder også hjemmetræning til de, 

som ikke selv kan komme til os.” 

Hvor ofte træner jeres  
træningspartnere?
”Vi opfordrer alle, som har mulighed 

for det, til at træne dagligt. Dette be-

tyder dog ikke, de skal komme hos os 

7 dage om ugen. Ofte ser vi vores træ-

ningspartnere 2 gange om ugen, mens 

de er i forløb hos os. Vi gør meget ud 

af at oplære vores træningspartnere i 

korrekt og relevant selvtræning, så de 

selv kan sikre den rette mængde træ-

ning uden at være afhængig af en fy-

sioterapeut. Man har mulighed for at 

bedre sine følger efter en hjerneskade 

langt ud i fremtiden, og derfor skal 

selvtræning, optimalt set, gøres til en 

fast del af hverdagen.

Vi tilbyder også intensive forløb, 

hvor man på kort tid kan opnå en bed-

ring. Vi tilbyder det, som giver mest 

mening hos den enkelte.” 

Hvad er jeres vigtigste opgave?
”Vores vigtigste opgave er at give et 

helhedsorienteret tilbud til vores træ-

ningspartnere og deres pårørende. 

Det kræver et ligeværdigt samarbejde, 

hvor vi sammen finder frem til dét, 

som lige netop giver allermest værdi 

for den enkelte. Formålet med et for-

løb hos os er ikke at blive bedre til at 

bøje eller strække et ben eller en arm. 

Formålet er altid at skabe mere livs-

kvalitet i hverdagen, så man kan leve 

sit liv på bedst mulige vis. Hvad dette 

indebærer, er individuelt.

En lige så vigtig opgave er at tage 

hånd om de pårørende, som ofte kan 

blive glemt i sådan et forløb. Når no-

gen i en familie bliver ramt af en hjer-

neskade, rammes hele familien. Deres 

verden vælter også, og her er det vores 

opgave også at vejlede dem, afhængigt 

af hvilken form for støtte de har behov 

for.” 

Hvordan kommer man i gang 
med et forløb hos jer?
”Vi tilbyder altid, at man kan kom-

me ud på klinikken til en gratis og 

uforpligtende konsultation, før man 

beslutter sig for et evt. forløb hos os. 

Gennem samtale og grundig under-

søgelse finder vi så frem til, hvordan 

et samarbejde kunne tilrettelægges, 

hvad målet med træningen skulle 

være, og hvad træningen i så fald skul-

le indeholde.

Man kan skrive til info@apofysio.

dk eller læse mere på vores hjemmesi-

de, www.apofysio.dk.”

Hvad er det bedste ved Apofysio?
”Det bedste ved Apofysio er vores 

træningspartnere og glæden ved at 

være med til at kunne øge livskvali-

teten hos dem. Det er en stor tilfreds-

stillelse at tage på arbejde hver dag og 

vide, man gør en forskel for andre. I 

Apofysio bestemmer vi selv rammer-

ne for forløbet, hvilket bevirker, at vi 

kan gøre det meget mere individuelt 

og tilpasset ud fra den enkelte træ-

ningspartner. Dette er ligeledes meget 

tilfredsstillende for såvel os som vores 

træningspartnere.” 

Søren Hein Sommer er indehaver af 
privatklinikken Apofysio.

Stærk genoptræning 
efter hjerneskade

Med genoptræning kan 
man genvinde nogle af 
de tabte funktioner efter 
hjerneskade.
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Her rimer rehabilitering 
på respekt

Tekst: Kenneth Thygesen / pa-magasiner@brandmovers.dk Foto: Niels Aage Skovbo

Uanset om du har fysiske udfordringer eller kognitive vanskeligheder, er 
menneskesynet det samme hos Region Midtjyllands Specialområde Hjerneskade, 
hvor man sætter respekten for den enkelte i højsædet.

Hvordan fastholder man en almindelig 

hverdag med substans og sociale rela-

tioner, når man som hjerneskadet ikke 

længere har helt de samme forudsæt-

ninger for at være som andre?

Et godt bud på svaret har man hos 

Specialområde Hjerneskade, der er 

Region Midtjyllands tilbud til voksne 

med erhvervet hjerneskade og/eller fy-

siske funktionsnedsættelser.

”Udgangspunktet er respekt. Gan-

ske enkelt. Vi taler med respekt om 

den enkelte person, og vi har respekt 

for forskellighed. For som mennesker 

har vi brug for forskellige ting, og det 

er vores opgave at understøtte behovet. 

Derfra kan vi støtte den enkeltes hver-

dag, værdier og normer,” siger Ann 

Frederiksen. 

Hun er områdeleder i Specialområ-

de Hjerneskade, der tilbyder bostøtte, 

dagtilbud og rehabilitering til borgere 

over 18 år, der har oplevet funktions-

nedsættelse forårsaget af hjerneskade, 

efter alt fra blodprop i hjernen over sk-

lerose til uheld. Der kan desuden være 

andre problemstillinger, som eksem-

pelvis dobbeltdiagnoser eller tidligere 

misbrug.

Hjælp til både bad og struktur
Tilbuddet findes på seks forskelli-

ge adresser i fem byer i regionen. Og 

uanset om det drejer sig om Svalevej i 

Assentoft, Fogedvænget i Hedensted, 

Tagdækkervej i Hammel eller Han-

di-Ka og Høskoven i Viby, har hvert 

sted sine særlige kompetencer. På de 

forskellige tilbud udfører man en ko-

ordineret indsats, der bliver tilrette-

lagt ud fra kommunens og borgernes 

ønsker. Det kan være rådgivning, ud-

redning og afklaringsforløb, midlerti-

dig døgnrehabilitering, dagtilbud eller 

støtte til et almindeligt dagligt liv.

Medarbejderne kender de mulige 

konsekvenser af borgerens hjerneska-

de og hvilke primære funktioner, der 

er nedsat, ligesom de er uddannet til 

at have et kendskab til, hvordan man 

håndterer skaden lige præcis i den sam-

menhæng.

”Alt efter hvem, der er tale om, kan 

vi tilrettelægge efter behovet. Vores 

borgere har et stort behov for forskel-

lige typer af hjælp i deres dagligdag. 

Derfor har vi et tværfagligt medarbej-

derhold bestående af sundhedsfagligt 

uddannet personale, pædagoger, fysio-

terapeuter, ergoterapeuter samt psyko-

loger,” forklarer Ann Frederiksen.

I alle afdelinger tager man altid høj-

de for de skader, som borgeren har fået 

i kraft af hjerneskaden – og de er ty-

pisk opdelt i to forskellige grupper. For 

skader på hjernen påvirker typisk flere 

funktioner og griber ind i hele borger-

nes livssituation. På den måde er der 

fokus på borgernes individuelle behov.

”Nogle har fysisk udfordringer og 

ingen brugbar funktion af lemmerne, 

mens andre har en god fysik, men der-

imod store kognitive vanskeligheder i 

forbindelse med eksempelvis hukom-

melse, genkendelse og initiativtagen,” 

siger Ann Frederiksen og uddyber:

”Den ene gruppe hjælper vi med 

konkrete praktiske ting som eksem-

pelvis at komme ud af sengen og i bad, 

mens vi kan hjælper den anden gruppe 

med at danne struktur i hverdagen.”

Fokus på individuelle behov
Hos Specialområde Hjerneskade er 

filosofien, at man gennem god ledelse, 

kvalificerede medarbejdere, nytænk-

ning og velfungerende samarbejder 

kan fremme borgernes mulighed for at 

leve et godt og selvstændigt liv. Det er 

afgørende at se de små fremskridt, der 

gør, at borgeren får livskvaliteten og 

livsviljen tilbage igen – og dermed får 

ejerskab over eget liv.

”Vi forsøger at genskabe det liv, som 

borgeren havde før skaden, som at be-

vare relationer og netværk. Vi arbejder 

med at understøtte borgerens mulig-

hed for at skabe nye relationer,” siger 

Ann Frederiksen.

I Hammel har man siden 2006 haft 

Bo-, Rehabiliterings- og Aktivitetstil-

buddet Tagdækkervej, der er en af de 

seks afdelinger i Specialområde Hjer-

neskade. Her er der mulighed for såvel 

døgn- og dagtilbud som rehabilitering. 

I alt danner 24 lejligheder rammen om 

et sted, hvor der er plads til alle.

”Respekt og dialog er vigtigt for at 

hjælpe borgerens motivation og træ-

ning for at komme tilbage til en almin-

delig hverdag,” siger Lone Aagaard, 

der er afdelingsleder hos Rehabilite-

ringen på Tagdækkervej. Afdelingen 

er regionens eneste afdeling, der giver 

et tilbud om et midlertidigt ophold.

Normalt er borgerne på matriklen i 

tre-seks måneder for at genoptræne og 

rehabilitere efter eksempelvis en hjer-

neblødning eller et trafikuheld, inden 

de skal videre til noget andet – det kan 

være hjem i egen bolig eller videre til 

et døgntilbud.

”Deres verden forandrer sig pludse-

lig fra den ene dag til den anden. Hvis 

en person både har fysiske begræns-

ninger og kommunikationsproblemer, 

er det afgørende at finde ud af, hvad 

der er vigtigt for borgeren. Vedkom-

mende har ofte begrænset energi, så 

energien skal prioriteres i forhold det 

individuelle behov,” lyder det fra Lone 

Aagaard. 

Respekt og 
dialog er vigtigt 
for at kunne 
komme tilbage 
til en almindelig 
hverdag.
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Hjælpemidler kan 
redde din dropfod 
Tekst: Kristina V. Skjoldborg / pa-magasiner@brandmovers.dk Foto: EL-KLINIKKEN

En dropfod gør det besværligt og kraftanstrengende at gå og hindrer en naturlig og effektiv gang.
Gangen kan heldigvis bedres væsentligt med de rette hjælpemidler. 

En dropfod opstår, når musklerne på 

forsiden af underbenet ikke bliver ak-

tiveret tilstrækkeligt. Det gør det van-

skeligt eller helt umuligt at løfte for-

foden, når benet blivet svunget frem 

under gang. 

Thomas Flodin er fysioterapeut og 

ejer af EL-KLINIKKEN, der har 

specialiseret sig inden for funktionel 

elektrisk stimulation (FES), vurde-

ring af dropfodsproblematikker og 

afprøvning af forskellige hjælpemid-

ler. Han forklarer, at ved hjælp af det 

rette hjælpemiddel kan folk få et øget 

funktionsniveau i hverdagen:

”Inden for FES er mulighederne 

blevet bedre og mere brugervenlige 

gennem de sidste år. Der fi ndes i dag 

fl ere modeller, herunder apparater 

med fl ere kanaler, således at der kan 

suppleres med strøm på andre musk-

ler for dermed eksempelvis at mind-

ske overstræk i knæet under gang. 

Fælles for modellerne er, at hvis det 

er et egnet hjælpemiddel, kan man se 

en effekt med det samme ved afprøv-

ningen.”

Ifølge Thomas Flodin kommer der 

også inden for dropfodsskinner hele 

tiden nye muligheder. Et eksempel på 

det er den canadiske skinne FS3000.

”FS3000 er egentlig designet til ak-

tiv brug og løb og udviklet af en, der 

selv har dropfod. Den har imidlertid 

vist sig også at fungere rigtig godt til 

mange med et knapt så højt aktivi-

tetsniveau. FS3000 burde være mere 

udbredt og tilgængelig allerede tidligt 

i genoptræningen, fordi den har nogle 

unikke fordele. Den sidder uden på 

skoen, den kombinerer fl eksibilitet 

med en god stabiliserende effekt, den 

tillader bevægelse i ankelleddet, og 

selve designet er nytænkning,” forkla-

rer Thomas Flodin. 

Afprøvning af flere løsninger
Thomas Flodin understreger, at ingen 

patienter er ens, og det vigtigste er, at 

patienten får en løsning, der efterføl-

gende bliver anvendt. 

”Afprøvning af fl ere forskellige 

løsninger er meget vigtigt. Langt fra 

alle patienter med en dropfodsproble-

matik er bedst hjulpet med elektrisk 

stimulation, og der fi ndes heldigvis 

mange andre muligheder,” siger Tho-

mas Flodin og fortsætter: 

”EL-KLINIKKEN er en fysiote-

rapeutisk klinik, hvor dialog, afprøv-

ning og vurdering er i centrum. Har vi 

ikke selv mulighed for at tilpasse den 

rigtige løsning, kan vi med mange prø-

veskinner afprøve fl ere muligheder og 

give en grundig vejledning i forhold 

til, hvad der kunne være en egnet løs-

ning. I sidste ende er det en dialog om 

fordele og ulemper, og målet er at sæt-

te patienten i centrum frem for salget 

af et specifi kt produkt,” uddyber Tho-

mas Flodin

Hjælpemiddel eller træning
For Thomas Flodin betyder det me-

get, at han i sit arbejde kan gøre en 

forskel for de mange, der er generet af 

en dropfodsproblematik. 

”Effekten kan være ganske impone-

rende, og både patient og pårørende 

bliver ofte både overraskede og rørte. 

Det er en glæde, når der kan gøres no-

get, der gør en kæmpe forskel for den 

enkelte, med øget bevægelsesfrihed 

og muligheder til følge,” siger Tho-

mas Flodin, der håber, at hans egen 

faggruppe bliver mere opmærksom-

me på de mange både elektriske og 

ikke-elektriske muligheder. 

”Vi er som fysioterapeuter meget 

træningsfokuserede, men et hjælpe-

middel kan være afgørende for, hvilke 

mål der kan sættes, og hvordan der 

kan trænes. Derfor bør vi vurdere og 

vejlede i forhold til, om et hjælpemid-

del er en rigtig løsning ud fra situati-

onen, og om det hjælpemiddel patien-

ten har, stadig er det optimale. Jeg ser 

ofte patienter, der er blevet fortalt, at 

foden bliver ’doven’, når de anvender 

et hjælpemiddel som en dropfodsskin-

ne og derfor ikke bruger den. Resul-

tatet er desværre ofte, at patienten 

i stedet bevæger sig meget mindre, 

fordi gangen i sig selv er blevet mere 

besværlig. Hjælpemiddel og træning 

skal gerne supplere hinanden, og må-

let bør generelt være både at opnå og 

opretholde et så højt funktions- og ak-

tivitetsniveau som muligt,” afslutter 

Thomas Flodin. 

EL-KLINIKKEN 

Beliggende i Søborg, lige uden for 
København

Er ejet og drives af Fysioterapeut 
Thomas Flodin

Beskæftigede sig oprindeligt primært 
med elektrisk stimulation, men arbejder 
i dag også med mange andre løsninger 
både inden for hjælpemidler og træning

Er netop flyttet i helt nye lokaler i 
Søborg lige uden for København, 
hvor de deler adresse med Apofysio, 
en fysioterapiklinik der primært 
arbejder med genoptræning inden for 
neurologien

Se mere information på 
www.el-klinikken.dk  

”Hvis det er et egnet hjælpemiddel, 
kan man se en effekt med det samme 

ved afprøvningen”
Thomas Flodin 

Fysioterapeut og ejer af EL-KLINIKKEN
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Løsningen er forskning, 
træning og samarbejde

Tekst: Kenneth Thygesen / pa-magasiner@brandmovers.dk Foto: Tobias Nørgaard Pedersen

Hos Center for Hjerneskade bliver det aldrig 
hverdag at se en hjerneskaderamt vende tilbage 
til et meningsfuldt og aktivt liv. Ifølge direktøren 
er vejen tilbage et samspil mellem forskningen, 
træningen og de personlige relationer.

Efter en slem hjerneskade måtte en 
ung kvinde opgive drømmen om en 
karriere inden for kommunikations-
branchen, men det slog ikke vedkom-
mende ud. Hun genoptrænede hårdt 
for at komme tilbage til et liv som 
hustru og mor – men også for at kom-
me tilbage til arbejdsmarkedet. Hun 
begyndte med at arbejde to timer om 
ugen og i dag, to år efter, er hun tilbage 
på fuld tid som kommunikationschef. 

Det er sådanne historier, der går 
helt ind i hjertet på neuropsykologen 
Frank Humle, der er direktør hos 
Center for Hjerneskade i København. 
Siden 2003 har han siddet for bord- 
enden på det private specialsygehus, 
der er en selvejende institution under 
Region Hovedstaden og har som pri-
mært fokus at hjælpe hjerneskade- og 
hjernerystelsesramte tilbage til ar-
bejdsmarkedet.

Slående omstillingsparathed
Frank Humle har fra nærmeste hold 
været vidne til så mange rørende hi-
storier på Center for Hjerneskade på 

Amagerfælledvej, at han har svært ved 
at pege enkelte ud. Men fællesnævne-
ren er, når folk viser mod, styrke og 
vedholdenhed i en hård situation, hvor 
de skal finde ud af, hvordan de skal 
leve med deres vanskeligheder. 

”Nogle har måske arbejdet inden 
for et helt specielt felt, men på grund 
af hjerneskaden kan de ikke vende til-
bage, og så kaster de sig i stedet over 
noget helt andet, fordi det er der, mu-
ligheden er. Det er en omstillingspa-
rathed, der er slående,” siger Frank 
Humle.

Center for Hjerneskade blev etab-
leret i 1985 på Københavns Universi-
tet som det første af sin art i Europa. 
Siden da har det været centerets kla-
re mission at vise, at personer med 
erhvervet eller medfødt hjerneskade 
samt følger efter hjernerystelse kan 
forbedre deres såvel personlige som 
professionelle funktion – og faktisk 
vende tilbage til arbejdspladsen, studi-
et og det aktive liv selv år efter en hjer-
neskade. Centeret har godt 50 specia-
lister inden for forskellige faggrupper. 

I alt deltagere 4-500 ramte i udredning 
og træningsforløb hvert år. 

”Omstændighederne kan i første 
omgang være barske og voldsomme 
for de hjerneskadede, men vores mål 
er at hjælpe dem tilbage til et så me-
ningsfyldt og involverende liv som mu-
ligt,” fortæller Frank Humle.

Hidtil er målet lykkedes. Centerets 
egen opfølgning og forskning doku-
menterer, at over 80 pct. af deltagerne 
i det intensive træningsprogram har 
fået tilknytning til arbejdsmarkedet.

Indsats med rødder i forskning
Vejen tilbage til et aktivt liv går, ifølge 
Center for Hjerneskade, gennem in-
tensiv og multidisciplinær rådgivning 
og træning med centerets højtuddan-
nede specialister, der arbejder fagspe-
cifikt og tværfagligt.  

”Vores indsats er forsknings- og evi-
densbaseret, og vi deltager selv i ud-
viklingen heraf,” siger Frank Humle 
og peger på, at indsatsen skal være så 
målrettet og intensiv som mulig, fordi 
det er afgørende for, om funktionsni-
veauet flytter sig.

”Der er brug for pejlemærker at ret-
te sig efter, så man kan beholde troen 
på og håbet om, at forløbet går i den 
rigtige retning. Hvis det ikke gør, er 
den løbende evaluering vigtig, så man 
i fællesskab kan sadle om, hvis det går 
modsat forventningerne,” forklarer 
Frank Humle, der kalder træningen 
med både voksne, børn og unge en 
helhedsorienteret proces.

”Vores forskellige faggrupper koor-
dinerer indsatsen, ligesom vi involve-
rer den enkeltes personlige netværk,” 
siger han. 

Ingen autopilot
Hos Center for Hjerneskade er det 
også et mål aldrig at lade arbejdet med 
den enkelte person køre på autopilot, 
for hver en situation, hvert et menne-
ske og hver en dertilhørende familie er 
unik.

”For at flytte sig som hjerneskade-
ramt er man nødt til at have tillid til 
dem, der skal hjælpe en i forløbet. En 
tæt relation, en god kemi og et gensi-
digt respekt- og tillidsforhold er af-
gørende for, at vi sammen tror på, at 
vi kan rykke os fremad i processen,” 
forklarer Frank Humle.

At se den hjerneskaderamte, hvad 
end det er far, mor, søn eller datter, 
generobre en meningsfuld plads i fa-
milien efter et langt og hårdt genop-
træningsforløb, bliver aldrig hverdag, 
erkender han.

”Det er det hele værd. Jeg bliver 
glad, når jeg kan se, at vi kan hjælpe, 
og jeg bliver også glad, når folk er tak-
nemmelige. Men det er ikke os, der 
udfører arbejdet,” siger Frank Humle 
og fortsætter: 

”Vi er gode sparringspartnere, der 
indgyder håb og med neurofaglig vi-
den om hjernens funktion og proces-
ser guider forløbene, men det er de 
hjerneskaderamte, der skal overvinde 
tingene.” n

Omstændig-
hederne kan 
være barske for 
hjerneskadede, 
men med den 
rette genoptræning 
kan man komme 
tilbage til et 
meningsfyldt liv.
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På Vejlefjord Rehabilitering tilrettelægges 
rehabilitering af personer med erhvervet 
hjerneskade altid med udgangspunkt i patientens 
aktuelle færdigheder. Vi finder inspiration i 
patientens interesser fra før skaden indtraf og 
inddrager dette i vores intervention for netop 
at skabe meningsfuldhed i træningen. Fokus 
er at møde patienterne, hvor de er. Moderne 
redskaber baseret på den nyeste teknologi og 
den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i 
rehabiliteringsforløbet. Rehabiliteringen skal byde 
på oplevelser, skubbe grænser – og det skal være 
sjovt!

Vejlefjord Rehabilitering har et stærkt 
neuropsykologisk fokus. Det betyder, at 
genoptræningen ikke alene er tværfaglig, 
men at den også hviler på et grundlag af højt 
specialiseret viden om hjernens funktion og 
psykologiske mekanismer. Vi har stor erfaring 
i specialiseret rehabilitering efter en erhvervet 
hjerneskade, og vi hjælper mange patienter med 
hjerneskade til at kunne fungere i deres hverdag 
igen. Det bliver muligvis ikke en hverdag på helt 
samme niveau, som før patienterne erhvervede 
deres hjerneskade, men vi kommer så tæt på, 
som muligt.

”Jeg har lært uendelig meget af mit ophold 
på Vejlefjord. Det allervigtigste er, at jeg 
fik troen på, at det kan blive bedre. Jeg har 
lært at lytte til min krops signaler, som bl.a. 
betyder, at det er helt afgørende, at jeg ikke 
bliver for træt”

Citat: Tidligere patient

Specialiseret rehabilitering med stærkt 
neuropsykologisk fokus - hjælp til bedre livskvalitet


