
 

 

Tilbud til pårørende til borgere, 
der er ramt af senhjerneskade 



 

 

Sundhedsteamet 

Tilbud til pårørende til borgere, der er ramt 
af senhjerneskade 

Pårørendegrupper 
 
Når et menneske bliver ramt af en hjerneskade, påvirkes hele 
netværket omkring denne person. Det kan være forældre, ægte-
fæller, børn, venner eller andre, der er en del af den senhjerne-
skadedes liv. 

 
I begyndelsen er opmærksomheden oftest rettet mod den ska-
dede og dennes tab og behov. Men efterhånden som hverda-
gen melder sig, mærker de pårørende oftest, at det også har 
ramt dem personligt. At de også har lidt et tab og har behov for 
at dele bekymringer og glæder med andre i samme situation. 

 
Nogle af de spørgsmål der mel-
der sig er: 

� Hvordan kan jeg nu leve mit 
liv? 

� Hvad giver mig energi? 

� Hvordan støtter jeg min hjer-
neskaderamte pårørende 
uden, at det er på bekostning 
af mine behov? 

� Hvordan tackler jeg forandrin-
ger? 

 
 



 

 

Pårørendegrupper i 
Syddjurs Kommune, Hornslet og Ebeltoft 
 
Pårørende er en vigtig ressource for den skadede, men hvordan 
passer du på dig selv? 

Pårørendegruppen henvender sig primært til pårørende til bor-
gere, der er +65 år. 

Pårørendegruppen består af 6-8 pårørende samt 1 professionel. 

I gruppen vil der være mulighed for, at tale åbent om de tanker, 
som I gør jer som pårørende til en person med senhjerneskade.  

Gruppen sætter dagsordenen og snakken, som tager udgangs-
punkt i de emner, som I hver især har brug for at drøfte med an-
dre i samme situation. Emnerne er fortrolige, og alle deltagere 
har tavshedspligt. 

Samtalegruppen giver dig mulighed for erfaringsudveksling 
samt inspiration til handlemuligheder i dagligdagen. 

Vedligeholdende 
Træning og Aktivitet 

Formålet med gruppen er, at du som pårørende til en bor-
ger, der har fået en senhjerneskade, får mulighed for at 
mødes med ligestillede. Sammen kan I drøfte relevante 
emner, og du får mulighed for at fokusere på din nye livs-
situation. 



 

 

Praktiske oplysninger: 

� Møderne er ca. hver 6. uge 
� Tilbuddet er gratis. 
� Der kører busser direkte til Ebeltoft og Hornslet 
� Der mulighed for at købe kaffe/te og kage 

 

Sted: 

Kernehuset Ebeltoft 
Øster Allé 33, 8400 Ebeltoft 

Maybritt Kapper, Ergoterapeut  Tlf.  87-536090 
E-mail: mak@syddjurs.dk 
 
Rosengården  
Tingvej 22, 8543 Hornslet 

Kaja Grube Barild Sjørslev, Ergoterapeut 
Tlf.  87-535737 – 87-535819 - E-mail: kgbs@syddjurs.dk   
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www.syddjurs.dk 


