
Tilbud til pårørende  
til apopleksiramte
Altiden tilbyder fire undervisningsgange om hjerneskader
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Apopleksi er følger efter en pludselig  
opstået skade i hjernen

Formålet med dagene er: 
• Øge den pårørendes viden om og forståelse for hjernes opbygning samt 

fysiske, psykiske og sociale følger der kan være efter en apopleksi,  herunder 
træthed og depression

• Sætte fokus på den pårørendes belastninger i hverdagen/den pårørendes 
oplevelser af at være pårørende

• Sætte fokus på indbyrdes roller i parforholdet og mestringsstrategier i hver-
dagen, herunder samlivet efter en skade

• Sætte fokus på hvordan man kommer på sporet af den nye fremtid, 
 herunder erfaringsudveksling om aktivitetsmuligheder i hverdagen

Undervisningen vil foregå hver torsdag i lige uger på Bymosevej 4,  
3200 Helsinge, kl 16 – 18.

Hvert tema vil starte med undervisning, efterfulgt af debat og spørgsmål fra 
jer, samt eventuelt erfaringsudveksling.

Vi serverer kaffe/ te.  

Undervisningen koster 1.500 kr. for alle 4 gange. 
Tilmelding til Genoptræning Gribskov, Altiden på telefon 70 60 58 58.

Tema 1: Hvordan fungerer hjernen
• Velkomst og præsentation
• Facts om hjernen
• Hvordan fungerer den raske hjerne?

 - Hjernens 4 hovedområder
 - Hjernens specialiserede funktioner.

• Hvad sker der når man har fået en apopleksi?
 - Sammenhæng mellem skade og symptomer
 - Kan man overhovedet træne hjernen?
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Tema 2: Spot på de forskellige fysiske symptomer 
efter en apopleksi

• Hvorfor får apopleksiramte fysiske symptomer?
 - Gennemgang af de forskellige fysiske symptomer.
 - Påvirkning af synet, talen, synkeproblemer
 - Sensoriske følger
 - Depression og hjernetræthed

Tema 3: Spot på de skjulte handicaps
• Problemer med at huske, planlægge/forudse
• Når den ene side af kroppen og/eller rummet glemmes
• Når man ikke længere kan finde ud af hvad vej trøjen vender,
• Nedsat sygdomsindsigt og ændret personlighed

Tema 4: At være pårørende til en med apopleksi 
• Pårørende får også symptomer

 - Typiske fysiske og psykiske reaktioner
 - Dårlig samvittighed, sorg, vrede og egne behov
 - Hvor kan man få hjælp som pårørende?

• Hvordan lever man som pårørende med de skjulte skader?
 - Når den ramte ”bliver en anden”
 - Roller og samliv på ændrede betingelser 
 - Hvad sker der når træning af den ramte slutter?

• Hvad gør man som familie med en måske usikker fremtid? 

Alle deltagere vil få undervisningsmaterialet med hjem, for lettere at kunne 
fastholde  den nye viden, samt eventuelt videregive den til andre.
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Altiden er Danmarks største private sundhedsaktør 
med aktiviteter inden for plejecenterdrift, 

hjemmepleje, genoptræning og socialpædagogiske 
tilbud. I hele Danmark møder vore kunder respekt og 

ekspertise. Vores ca. 1.000 medarbejdere arbejder 
med fokus på hver enkelt borgers livskvalitet, tryghed 

og udvikling. Altiden er fra 2019 en del af Ambea, en af 
Nordens førende omsorgsvirksomheder.

www.altiden.dk

Har du spørgsmål? 
Du er velkommen til at ringe til vores hovednummer  
på 70 60 58 58 (mandag til fredag kl. 8.00 - 11.00)  
eller sende en mail til genoptraening.gribskov@altiden.dk.
Du kan også læse mere om vores tilbud på
vores hjemmeside: www.altiden.dk


