Der er hjælp at hente
når hjerneskaden er sket

Når skaden er sket
Hvert år får omkring 1500 fynboer en
hjerneskade på grund af en blodprop,
en hjerneblødning, en arbejdsskade, en
trafikulykke eller andet.
En hjerneskade kan medføre forandringer
som lammelser, talebesvær, manglende
initiativ samt vanskeligheder ved at
læse, skrive, huske og koncentrere sig.
Også personligheden kan blive forandret.
Efter skaden skal man finde sig selv på
ny, og her er der hjælp at hente på CSV
Sydfyn – Center for Specialundervisning
for Voksne.
Vi tilbyder kompenserende undervisning
med udgangspunkt i den enkeltes behov
og mål.
For borgere i Svendborg Kommune er
undervisningen tæt integreret med fysisk
træning, og her har vi et fast samarbejde
med kommunens fysio- og ergoterapeu
ter under overskriften VISAC.
Få mere at vide
Du og din familie er velkomne til at kon
takte os for at få yderligere oplysninger
eller aftale et møde. Ring eller send en
mail til vejleder Joan Borst,
tlf. 6223 4900, mobil 3017 4559.
Mail: joan.borst@svendborg.dk
Venlig hilsen
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Fri til at være mig selv
Grethe Knudsen kæmper med ordene.
Bliver hun ikke forstået, prøver hun
igen – og igen. Lykkes det stadig ikke,
griber hun en blyant og skriver eller
tegner stikord i sin lille notesbog.
Hun bruger venstre hånd med lidt be
svær. For hun er højrehåndet. Men efter
en hjerneblødning i 1994 har hun svært
ved at styre højre kropsside og har der
for lært sig at skrive med venstre hånd.
Med hjerneblødningen mistede Grethe
også det meste af sit sprog, som hun
siden har kæmpet hårdt for at genvinde.
Lærer Karl Pedersen, CSV Sydfyn,
bistod hende i kampen efter skaden og
siger, at hun er en af de mest ihærdige
kursister, han nogensinde har haft.
”Jeg ville have sproget til at fungere,”
siger Grethe, som til daglig bruger tele
fonen trods sine talevanskeligheder.
Lærer og kursist er ved at afslutte et nyt
undervisningsforløb - denne gang på
CSV Sydfyns særlige EDB-hold. Her har
Grethe lært at bruge specialprogrammer
på sin computer, og nu er hun udlært.
”Jeg kommer til at savne Karl. Man
lærer noget hos ham. Men jeg må kon
takte ham, hvis programmerne driller,”
siger Grethe, som er 68 og fra Troense.
Hun tog selv initiativ til undervisnin
gen. Kontaktede kommunen og bad om
at blive undervist i nye specialprogram
mer, som hun havde hørt om.
Kommunen tilkaldte Hjælpemiddel
rådgivningens Teknologiteam og bad
om en vurdering af, om Grethe kunne

få noget ud af de nye programmer. Det
blev et klart ja, og Grethe fik bevilget
specialprogrammet ”CD-ord”. Det kan
oplæse bogstaver, ord og hele sætnin
ger samt komme med ordforslag, når de
første bogstaver til et ord er skrevet.
Grethe kunne ikke klare sig med de
tre undervisningsgange, som Teknolo
giteamet giver brugerne, og derfor blev
CSV Sydfyn bedt om at træde til.
”Jeg kan godt skrive selv, men det
går meget langsomt, og jeg glemmer de
svære ord. ”CD-ord” kommer med 10
ordforslag, når jeg skriver, og så går det
hurtigt,” siger hun.
Grethe har også lært at bruge netprogrammet ”Adgang for alle”. ”Det er
bedre til oplæsning end ”CD-ord”, så
det bruger jeg meget,” siger hun.
Da skaden skete, havde Grethe og hen
des mand firma i Tved og producerede
tryksager og reklameartikler.
”Vi arbejdede fra 5 morgen til 22
aften,” fortæller Grethe. ”Jeg talte i tele
fon, og pludselig forsvandt min stemme.
Jeg kunne ikke sige noget som helst, og
min mand kørte mig på sygehuset. Jeg
havde fået en hjerneblødning.
Jeg blev opereret i Odense, men des
værre gik operationen ikke, som den
skulle, så jeg skulle opereres endnu en
gang. Det var en barsk oplevelse!”
Grethe kom til genoptræning i Ringe
efter fem ugers ventetid. ”Jeg sad i
kørestol og kunne ikke tale,” siger hun.

”To dygtige kvinder, en talepædagog og
en fysioterapeut, trænede mig.
Jeg kom hjem 1. juli 1995 og opleve
de, at folk, som jeg kendte godt før
skaden, ikke hilste på mig og gik over
på den anden side af gaden for at
undgå at møde mig. Det var meget ned
slående, men jeg vænnede mig til det.
Jeg startede på undervisning og træ-
ning, og det betød utrolig meget for
mig og mit gå-på-mod. Det var så godt!
Jeg mødte andre i samme situation, og
jeg følte mig fri til at være mig selv. Fri
for hele tiden at fokusere på det, jeg
ikke kunne – og jeg kunne slappe af fra
andres iagttagende blikke.”
Grethe havde ordene inde i hovedet,
men kunne ikke få dem ud. Hendes mål
for undervisningen var at få sproget til
at fungere: ”Vi opfandt alle mulige måder at kommunikere på, og blokken, som
jeg skriver stikord i, når du ikke kan for
stå mig, er en af måderne,” siger hun.
I sin kamp for at genvinde sproget be
gyndte Grethe i 1998 at skrive dagbog
på sin computer. Nu skriver hun hver
anden dag. Mere er der ikke tid til, for
kalenderen er tæt besat: Mandag fysio
terapeut og Hjernesagens lokalafdeling,
hvor hun er kasserer. Tirsdag svømning,
onsdag undervisningsdag, torsdag
fysioterapeut og fredag kortspil.
Grethe sørger selv for transporten på
sin elscooter, som hun drøner rundt på
sommer og vinter.
Hendes mand døde i 2009, men hun
har tæt kontakt med sine to voksne
børn og sine børnebørn, og sammen
med sin datter og datterdatter tager
hun på pigetur – i 2011 til Kreta og tidli
gere til London, Tyrkiet og Venedig.

Et godt sammenhold
Hver onsdag kl. 10 mødes tre mænd
og én kvinde på værestedet Hjørnet i
Svendborg for at spille poker.
De har alle fire en senhjerneskade
og mødte hinanden som kursister på
VISAC, hvor de fik såvel fysisk træning
som CSV Sydfyns specialundervisning.
Ophavsmand til gruppen er yngste
manden, Erik Filipsen, 43 år, Svendborg.
Han lærte de andre at spille poker, og
de blev alle så bidt af det, at de dan
nede en kortgruppe. De fik lov at låne
et tomt lokale på VISAC til at spille i, og
da det senere skulle bruges, skaffede
de sig plads på Hjørnet.
Kortspillet er ugens højdepunkt for Erik,
der som følge af sin hjerneskade har
problemer med balancen og korttids
hukommelsen, ryster på hænderne, er
skadet på motorikken og talen samt har
tunnelsyn. ”Til gengæld er min hørelse
blevet meget bedre,” siger han.
Erik er udlært farvehandler. Han var
38 og i job som maskinarbejder, da han
i sommeren 2007 blev hjerneskadet.
”Jeg havde døjet med halsbrand, og
en morgen var det særlig slemt,” fortæl
ler Erik. ”Jeg ringede til lægen, som
ville udskrive en recept på medicin, der
kunne hjælpe. På vej ned for at hente
den, blev jeg dårlig og faldt om.
Jeg havde fået en blodprop i hjertet,
og den udløste hjertestop. To forbipas
serende – en kvinde på over 70 og en
ung fyr - gav mig førstehjælp og genop
livede mig to gange, inden Falck kom.

Erik lå i koma i 14 dage og kunne
ingenting, da han vågnede. Hans hjerne
var skadet af mangel på ilt under hjerte
stoppet. Han blev overført til hjerteaf
delingen og efter udskrivningen fulgte
lang tids genoptræning - på Hammel
Neurocenter, i Ringe samt på Rehabilite
ringscentret Bjerggårdshaven i Odense.
To år efter skaden var Erik nået
så langt, at han kunne klare sig fint
derhjemme, og i 2009 startede han på
VISAC to dage om ugen. Én dag var fy
sisk træning hos terapeuterne – den an
den var EDB og debat hos CSV Sydfyn.
”Før jeg startede, havde vi en samtale
om mine mål,” siger Erik. ”Man lærer
jo ikke noget nyt, hvis man ikke tager
nogen chancer, og jeg ville gerne blive
fysisk bedre. Desuden ville jeg gerne
have opfrisket mit EDB - for når man
sidder herhjemme og har en computer,
så er det godt at kunne bruge den. Jeg
lærte bl.a. at søge, spille forskellige spil
og downloade musik.
Det var rart at være på VISAC. Det
fungerede godt, og jeg var glad for det.
Vi havde et rigtig godt sammenhold, og
vi lavede sjov med hinanden. Det var
trygt at være sammen med nogen, som
vidste, hvordan man havde det.
Når vi havde debat, skulle vi alle kom
me med nogle nyheder, som vi kunne
tale om. Jeg tog tekst-tv om morgenen,
for så var der en chance for, at jeg
kunne huske det, når jeg nåede frem.”
Efter skaden brød Erik sig ikke om at
tale med folk på grund af hans dårlige
tale. Han var bange for, at de skulle tro,
at han var fuld. Men på VISAC åbnede
han op og turde tale.

”Både læreren og de andre kursister
vidste jo, hvordan det var. Der var også
nogen, som havde det værre end mig –
og slet ikke havde noget sprog,” siger
Erik. ”Jeg fik det psykisk bedre, og mit
sprog blev også en smule bedre.”
For Eriks kone Henriette og deres datter
var Eriks skade et chok. ”Det var svært,”
siger Henriette. ”Vi klarede os igennem
med familie og venners hjælp. Vores
datter skulle starte i skolen, lige da det
skete, så det var rigtig svært for hende.
Det har været en stor omvæltning for
os. Vi boede på 1. sal, men måtte flytte
til en bolig i stueplan på grund af Eriks
dårlige balance, – og jeg har valgt at gå
på deltid for at klare alt det herhjemme.”
Henriette var med til fællesaften på
VISAC med de pårørende: ”Det var rig
tig hyggeligt. Jeg oplevede, at andre var
i samme situation, som vi var, og jeg
mødte dem, som Erik var sammen med
til undervisning og træning.
Jeg var også med til et møde for
pårørende. Men jeg var noget yngre
end de andre, og det var ikke helt de
samme problemer, vi tumlede med.
I 2010 holdt Erik op på VISAC. Han var
nået så langt, han kunne, og går nu til
fysioterapeut to gange om ugen for at
vedligeholde det, han kan fysisk. Her
træner han sammen med de to andre
mænd fra kortklubben.
”Vi mænd er ramt hårdere end vores
fjerdedame, men vi er alle fire enige om
at fortsætte med klubben,” siger Erik.
”Den betyder meget for os. Vi snakker,
hjælper og støtter hinanden. Vi mødes
på en anden måde end på VISAC, og nu
er det vores eget ansvar at mødes.”

Mål for
undervisningen
Det overordnede mål for CSV Sydfyns
undervisning er at afhjælpe og be
grænse virkningen af hjerneskaden og
at hjælpe den skadede til at opnå større
indsigt i og indflydelse på sit eget liv.
Det sker ved:
•	At genoptræne tabte færdigheder,
hvis det er muligt.
•	At kompensere for tabte evner –
enten ved at udvikle og indlære nye
måder at gøre tingene på eller ved at
lære at bruge hjælpemidler.
•	At øge kursisternes indsigt i de
ændrede livsvilkår og derigennem at
flytte opmærksomheden fra vanske
ligheder til muligheder.
•	At finde nye interesser på baggrund
af de ændrede vilkår
Undervisningen tager udgangspunkt i
den enkelte kursists individuelle behov
og ønsker. Den bliver tilrettelagt i et
tæt samarbejde med kursisten og som
regel også kursistens pårørende og de
fagpersoner, som kender kursisten sagsbehandler, læge, terapeuter m.fl.
Vi samler kursisterne på små hold. Hvis
særlige forhold gør sig gældende, kan
vi give undervisning i hjemmet.

Undervisningen er gratis, og hvis du har
brug for det, kan du få gratis befordring
til og fra undervisningen.

Undervisningens
indhold
Din livssituation, forudsætninger,
færdigheder og ønsker danner grundlag
for de mål, som vi sammen opstiller for
undervisningen og arbejder ud fra.
Undervisningen kan f.eks. omfatte:
•	Samtale eller alternativ kommunika
tion.
•	Samtidsorientering.
•	EDB.
•	Læsning og skrivning.
•	Koncentration, hukommelse og pro
blemløsning.
•	Identitet og selvværd.
•	Aktiviteter med kreativt indhold som
tegning, maling, musik, syning, træ
arbejde.
• Madlavning.
Vi lægger vægt på, at undervisningen
foregår i et socialt samvær med ligestil
lede, og at der er en god sammenhæng
mellem din dagligdag og målene for din
undervisning.
Gennem hele forløbet har du en kon
taktlærer, som rådgiver og vejleder dig.
Sammen evaluerer I dine mål og dit
udbytte af undervisningen – og vurde
rer, om der skal sættes nye mål.
Kontaktlæreren hjælper dig også med at
afklare fremtidige muligheder og skabe
de nødvendige kontakter.
Umiddelbart inden du afslutter under
visningen, tilbyder vi dig en opfølgning
i form af hjemmebesøg og/eller telefon
kontakt 1-2 gange årligt. Formålet er
at støtte dig i at få den bedst mulige
hverdag i og uden for hjemmet.

Kan bedre se muligheder
”Nej, det er ikke noget for mig!” sagde
Gunhild Gustenhoff, da hun første gang
blev præsenteret for muligheden for at
få kompenserende specialundervisning.
”Jeg havde selv efterlyst computer
undervisning og sad herhjemme og var
ked af det - for man bliver ked af det,
når man har fået en blodprop i hjernen.
Men jeg tænkte, at hvis nogen af de an
dre var så dårlige, at de sad i kørestol,
ville jeg bare blive endnu mere ked af
det,” siger Gunhild.
”Og så viste det sig at være lige mod
sat! Jeg blev så glad for undervisningen,
at jeg er nervøs for den dag, hvor de
siger, at jeg ikke kan være med mere.”
Gunhild er 69 år og fra Svendborg. Hun
fik blodproppen i sommeren 2010, da
hun og hendes mand var på ferie på
Rhodos: ”Jeg blev lige pludselig så syg,
at jeg ikke kunne stå på benene. Jeg var
så heldig at komme i behandling hur
tigt. Men jeg var lammet i hele venstre
side og skadet på min koncentration.”
10 dage senere blev Gunhild fløjet
hjem og kørt i ambulance til sin ar
bejdsplads gennem 33 år – sygehuset
i Svendborg, hvor hun var ansat som
sygehjælper på fuld tid.
”Efter to uger blev jeg udskrevet til genoptræning i Ringe og fik hjælp til at komme i gang igen. Da jeg var færdig her,
kom en af kommunens ergoterapeuter
hjem til mig for at afdække mine behov.
Hun spurgte, hvad jeg kunne tænke

mig, og jeg sagde: ”Cykle” – og så
cyklede vi. Det var svært i starten, men
ergoterapeuten, Dorthe, sagde:
”Gunhild. Kan man ikke efter 100
gange, så kan man efter 1000 gange!”
Men jeg var ked af det. Familien tror
jo, at man bliver den samme igen efter
en blodprop, og det tror jeg ikke, at
man gør. Jeg savnede kollegaerne og
mit arbejde - og vidste, at jeg ikke kun
ne klare at komme tilbage til arbejdet.
Jeg tænkte: ”Hvad nu? Du sidder bare
her, og ingen kan bruge dig.”
Jeg troede jo, at jeg var den eneste
i verden, der havde det sådan, og var
lige på grænsen til at få en depression.
Så sagde Dorthe til mig: ”Du skal ud
blandt andre, der har det ligesom dig!”
Hun fortalte om VISAC-samarbejdet
mellem kommunens trænende terapeu
ter og CSV Sydfyn og om tilbuddene til
voksne med en senhjerneskade.
Som så mange andre anede jeg ikke,
hvor meget hjælp vi kunne få, og det
endte med, at jeg overvandt min frygt
og startede på CSV Sydfyns særlige
EDB-hold for senhjerneskadede.
Det var i august 2011, og det var så
dejligt! Det var som om, nogen igen
havde brug for mig. Det var næsten
ligesom at gå på arbejde.
Det er jo en kæmpestor kontrast at
have været på en arbejdsplads med
mange kollegaer – og så pludselig ikke
være med mere. Jeg havde det, som var
jeg blevet sat af et tog på en øde mark,

fordi ingen kunne bruge mig mere. Derfor var det et kæmpe løft for mig at komme med i undervisningen og lære, at
der er et liv efter skaden – og at man
skal lære at leve med skaden.
Det fungerede også godt at være
sammen med andre, som har det værre
end mig. Når nogen er dårligere, og an
dre er bedre, supplerer vi jo hinanden.”
Da Gunhild startede på CSV Sydfyns
særlige EDB-hold, købte hun sig en
bærbar computer.
”Mit mål er at blive dus med den, så
den bliver min gode ven,” siger hun.
”Jeg vil gerne kunne bruge internettet
og kommunikere med familie og venner.
Men jeg har svært ved det. Jeg er jo
fra den generation, der ikke har lært at
bruge computer, så jeg er startet helt
fra bunden. Desuden kæmper jeg med
koncentrationen.
Vores lærer forstår vores situation
og tager hensyn til os hver især. Han
spotter lynhurtigt vores problemer, og
når vi føler os dumme, siger han: ”Ingen
er dumme, men nogen har lidt sværere
ved det end andre!” Han går ikke hurti
gere frem, end at jeg kan klare at være
med. Han har en engels tålmodighed.”
Efter nogle måneder på EDB-holdet var
Gunhild klar til at tage imod tilbud
det om at blive kursist på VISAC og få
både undervisning og træning. ”De to
dage om ugen på VISAC udfylder min
hverdag,” siger hun. ”De fleste af os har
det på nogenlunde samme måde, og vi
bruger hinanden meget. Jeg bliver mere
mig selv og kan bedre se muligheder,
selvom jeg stadig har dumme dage.
Men de bliver færre og færre.”

Der er hjælp at hente
Hvert år får omkring 1500 fynboer en hjerneskade på grund af en
blodprop, en hjerneblødning, en trafikulykke eller andet.
Efter skaden skal man finde sig selv på ny, og her er der hjælp at
hente på CSV Sydfyn, som tilbyder kompenserende undervisning
med udgangspunkt i den enkeltes behov og mål.
I pjecen fortæller tre af CSV Sydfyns kursister om, hvordan det er at
få en hjerneskade – og om, hvordan de bruger CSV Sydfyns under
visning. De siger bl.a.:
”Mit mål var at få sproget til at fungere, og vi opfandt alle mulige
måder at kommunikere på.”
”Vi havde et rigtig godt sammenhold, og vi lavede sjov med hinan
den. Det var trygt at være sammen med nogen, som vidste, hvordan
man havde det.”
”Vores lærer forstår vores situation og tager hensyn til os hver især.
Han spotter lynhurtigt vores problemer.”
Pjecen indeholder også oplysninger om undervisningen på CSV
Sydfyn.
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Du er velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger eller et
møde.

