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Baggrund 
Vi har i en årrække været opmærksomme på borgere med hjerneskade, der lever med 
kommunikationsvanskeligheder begrundet i kognitive følger som fx træthed, nedsat selvindsigt, 
initiativ, koncentration, opmærksomhed og hukommelse. 

Denne gruppe borgere og deres pårørende oplever ofte, at de efter endt rehabiliteringsforløb 
stadig har vanskeligheder, der giver problemer i familien og på arbejdspladsen.  Disse 
vanskeligheder kan opleves som diffuse og svære at sætte ord på, og som er det, vi kalder ,”de 
skjulte handicap”. Vi ved, at de tegn på kognitive kommunikationsvanskeligheder, vi ser i klinikken, 
kun er ”toppen af isbjerget” i forhold til det, der opleves i dagliglivet.  

Når disse borgere henvises til udredning og undervisning i vores regi, er det ofte med 
problemstillinger som talevanskeligheder (afasi eller dysartri) eller hukommelsesproblemer, og 
deres undervisningsforløb har været rettet mod disse specifikke vanskeligheder.   
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I DTHS-regi (Sammenslutning af Danske Tale-Høre-Syn´s institutioner) har der de sidste år været 
øget fokus på, at denne gruppe borgere skal tilbydes et målrettet undervisningstilbud, der bygger 
på viden og evidens på området.  

Vi gennemførte en efteruddannelse hos den canadiske logopæd Sheila MacDonald, der gæstede 
Danmark i 2012, hvor vi lærte at spotte og udrede personer med kognitive 
kommunikationsvanskeligheder. I 2014 underviste hun i endnu et modul med evidensbaseret 
undervisningspraksis.  

Formål med projektet 

Formålet med projektet har været, om vi i vores regi kan tilrette et undervisningstilbud, hvor 
formålet er: 
”At borgere med kognitive kommunikationsvanskeligheder og deres pårørende bliver bedre i stand 
til at klare sig i dagligdagen med de udfordringer, hjerneskaden giver.” 

Kriterier for optagelse på kurset  
I vores projektbeskrivelse havde vi følgende kriterier for visitation til tilbuddet:  

 Afasi- og dysartriramte eller andre med hjerneskade, hvis primære vanskelighed er af 
kognitiv karakter 

 Optimalt: 50-75 år 

 Skal have haft deres skade i min. 6 mdr.   

 Skal kunne medvirke til udvidet testning 

 Skal have energi og motivation til kursets omfang 

 Skal have adgang til daglig samtalepartner, som også er indstillet på at deltage i et vist 
omfang 

Rekruttering af kursister 
 Pjecer udsendt til kommunernes hjerneskadekoordinatorer  

 Information til kolleger om at være opmærksomme på denne målgruppe 

 Opslag på vores hjemmeside 

 Brev til tidligere kursister fra specifikke taleundervisningsforløb 

Undervisere:  
Vi har været 2 logopæder på hele forløbet, og 1 speciallærer har fulgt halvdelen af undervisningen 
som led i hendes efteruddannelse.  

Tidsramme 
 Informationsmøde for interesserede kursister og pårørende: 2 timer 

 Individuelle samtaler, test og screening: 1½ time 

 10 uger 2 x ugentligt á 3 timer, i alt 60 timer 

 6 timer kursist- og pårørendearrangement 

 Individuel rettest 1½ time 

 Evalueringssamtale med kursist og pårørende ¾ time 
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Holdet: 
Der startede 8 kursister; 3 kvinder og 5 mænd. 
1 kvinde stoppede på grund af sygdom og sociale forhold. 
1 deltog ikke de sidste 2 uger på grund af hospitalsindlæggelse.  
De 6 resterende kursister deltog med en fremmødeprocent på 92,5 %. 

Fysiske rammer: 
Mødelokale til fællesundervisning samt to kontorer til mindre grupper. 
Pause og hvile i kælderafdeling. 

Undervisningsrammer 
Programmet var bygget over samme struktur, med indlagte pauser, 
Fælles aktivitet og oplæg som fx siden sidst, brug af kalender, dagens emne (se 
undervisningsindhold). 
Gruppeaktivitet med øvelser, der var knyttet til dagens emne. 
Fællesaktivitet med fx kognitiv fittnes (fysisk aktivitet med kommunikationsøvelser), individuel 
evaluering af dagen samt vurdering/drøftelse af egen aktivitet og udbytte. 

Selvvurdering og screening og test 

Kursister 

 Selvvurdering af eget funktionsniveau i forhold til skadestidspunktet (”Streg”) 

 Selvvurdering af trivsel (Rehabiliterings Outcoming Måling, ”ROM”) 

 Selvvurdering af eget liv, aktiviteter og sociale kontakter (”Huset”)  

 Selvevalueringsskema vedr. Kommunikation (materiale modtaget på kursus uden 
reference) 

 Kommunikationsvurdering (Metode til Analyse af Sammenhængende Tale, ”MAST”)  

 Kommunikationsvurdering kursist (The Communicative EffecTiveness Index, ”CETI”) 

 Kognitiv screening (Montreal Cognitive Assessment (MOCA) 

 Trætheds-screening (Multidimentionel fatigue inventory, MFI-20) 

Pårørende 

 Adfærdsvurdering af eksekutiv funktion (Brief-V) 

 Evalueringsskema vedr. kommunikation (Materiale modtaget på kursus uden reference) 

 Kommunikationsvurdering (CETI) 

Undervisningsindhold 

Det overordnede formål har været at øge deltagernes indsigt og forståelse af 
egen hjerneskade, selvedukation, som er nødvendig for, at deltagerne kan skabe 
de ønskede forandringer for sig selv og tage kompensationsstrategier til sig.  

”Den kognitive pyramide” har været fundamentet for de præsenterede 
emner, opgaver og øvelser.  
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Energiforvaltning  

 Træthed 

 De eksekutive funktioner (Hjernens ”kontroltårn”) 

 Rutiner og overskud (Støtteben i ”stilladset”) 

Hukommelse 

 Kommunikation og hukommelse (Huske og holde aftaler) 

Kommunikation 

 Kommunikation og opmærksomhed, (”Om at holde den røde 
tråd”, skifte emne i samtalen) 

 Kommunikation og koncentration, (”Om at tabe tråden” og 
miste fokus) 

 Tilpasning af egen kommunikation (Tale for lidt, tale for meget, irrelevant input i forhold til 
emnet, upassende formulering)  

Udveksling af personlige oplevelser og udvikling af copingstrategier 

 ”Usynlighedsproblematik” (At føle sig overset og hægtet af) 

 Opmærksomhed og tolkning af pårørendes/samtalepartners reaktioner 

Individuelle forløb 
Deltagerne har valgt 3 individuelle formål for deres undervisning. Vi har støttet den enkelte i at 
holde fokus på egne mål gennem de udfordringer vi har stillet dem.  
De individuelle valgte formål var: 

 Metoder til forbedring af opmærksomhed og koncentration 

 Brug metoder til styrkelse af hukommelse 

 Anvende redskaber til dagligt overblik 

 Forvalte energi og træthed 

 Forstå egen hjerneskade 

 Tilpas egen formidling om egen situation  

 Bruge bevarede styrker 

 Sætte passende mål for sig selv 

 Holde fokus i samtalen 

 Tilpasse kommunikationen så der ikke tales for lidt 

 Blive mindre selvkritisk over for egne udtalelser 

 Finde metoder til at skabe indre og ydre ro 

Pårørende forløb 

Introduktion til kurset 

 Præsentation af ”Den kognitive pyramide” 
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 Samtale om ”De skjulte handicaps” og hvordan de kommer til udtryk i kursisterne og de 
pårørendes dagligdag. Eksempler skrevet på post-it og indsamlet til inspirationskatalog til 
emner i undervisningen.  

Heldagsarrangement: 

Foredrag for både kursister og pårørende om de eksekutive funktioner ved neuropsykolog Eva 
Meldal Foged, fra BOMI. ( Hjerneskadecentret i Roskilde) 
Erfaringsudveksling mellem pårørende ledet af logopæd og neuropsykolog. 
Fælles kognitive udfordringer, der illustrerede metoder og indhold fra undervisningen. 

Evalueringssamtale 

Præsentation og drøftelse af test-resultater og udbyttet af kurset. Aftale om implementering og 
fastholdelse af de opnåede funktioner og nyindlærte kompensationsstrategier.  

Evaluering af kursisternes udbytte 

Re-selvvurdering, test og screening 

Vi revurderede med ROM, Streg, Huset, dele af CETI, MAST samt MOCA (se beskrivelse under 
”Selvvurdering, screening og test”) 

Vi har set evident forbedring i kursisternes 

 Trivsel (målt før og efter) 

 Indsigt og selvtillid (målt og på baggrund af udtalelser) 

 Tilpasset kommunikationsevne i form at mere præcis formulering (målt på test) 

 Brug af hukommelsesstrategier (kalender, notesblok, stikord) 

 Forvaltning af energi-ressourcer (iagttaget og på baggrund af udtalelser) 

 Tro på egen formåen som deltager i samfundslivet (udtalelser) 

Overordnet kan vi konkludere, at vores formål med at skabe forbedrede muligheder for 
selvedukation hos kursisten er opnået for 5 af de 6, der gennemførte kurset. Den sidste kursist 
havde gennem hele kurset haft svært ved at definere både vanskeligheder og forbedringer. Men 
både vi og den pårørende har dog oplevet forbedret energi og en gryende indsigt.  

Alle de 6 kursister, der gennemførte kurset, har modtaget et skriftligt evalueringsnotat.  
2 kursister har efter behov modtaget et udvidet evalueringsnotat til deres jobcenter.  

Evaluering og perspektivering af projektet  

Formål 

I formålet med kurset bør ordet kommunikation indgå. Vi foreslår derfor, at teksten i vores pjece 
og i ydelseskataloget ændres til: ”Formålet med den tilrettelagte specialundervisning er, at 
kursisten og pårørende bliver bedre i stand til at klare dagligdagens kommunikation med de 

kognitive udfordringer,  hjerneskaden giver.”  
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Tidsramme 

3 timer x 2 ugentligt var passende. Dog var kursisterne mere udtrættet de dage, hvor 
undervisningen lå om eftermiddagen (kl. 13 - 16). Vi oplevede, at der kom en afmatning efter 8 
uger, og at emnerne var ved at være udtømt.  
 
Ved næste del af projektet vil vi gerne afprøve et forløb, hvor kurset strækker sig over 11 uger. 
Først 7 uger med undervisning, derefter 3 ugers pause, hvor det indlærte skal efterprøves i 
hverdagen. Sidste uge opsamling og justering af de indlærte strategier. 
 
Der bør indlægges en ekstra undervisningsgang for pårørende, hvor fokus er på kursisternes 
specifikke undervisningsmål. Dette med henblik på, at kursisten og den pårørende bedre kan 
sætte fælles mål for forløbet her, der knytter til de vanskeligheder, de oplever i dagligdagen.  

Optagelseskriterier  

Vi foreslår følgende ændringer i forhold til 1. projektbeskrivelse: 

 Kursisten skal være færdig med genoptræning og i gang med rehabilitering 

 Kursisten skal være parat og motiveret til at ville arbejde med nye kompetencer 

 Kursisten skal have et ønske og behov for at genoptage sin aktivitet og deltagelse i 
samfundslivet, herunder evt. vende tilbage til arbejdsmarkedet 

 Der skal være en interesseret pårørende eller samtalepartner, der er indforstået med at 
medvirke aktivt  

 Der bør ikke være aldersgrænse, men ovenstående kriterier skal være opfyldt  

Udredning og revurdering 

Vi har afprøvet metoder til udredning. Vi mangler en udvidet funktionstest, hvor vi kan måle 
kursistens kommunikationsevne. Vi afventer kursus i en ny test ”FAVRES”, der forventes at kunne 
dække dette. Materialet til selvvurdering af kommunikation vil vi tilpasse og reducere i 
antallet af spørgsmål.  
 
Vi vil ensarte spørgsmålene og gøre scoringsopgørelserne mere sammenlignelige. Vi vil så vidt 
muligt anvende WHO`s ICFbegreber ”intet, let, moderat, svær, ophævet” med tallene 0 – 4. 

Indhold og metode 

Vi vurderer, at kursisterne havde glæde af en fast og genkendelig struktur og dagsorden.  
Vi kan tilgodese den enkeltes undervisningsmål, når kursisterne, som en del af programmet, er 
opdelt i mindre grupper. 
 
Vekselvirkning mellem teori og øvelser giver kursisterne mulighed for at forstå og erfare de 
begreber og handlemuligheder, der præsenteres.  
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Konklusion/perspektivering 
Kurset har haft stor relevans for deltagerne. Vi har oplevet, at kursisterne har fået dækket et 
behov for at arbejde med deres egen hjerneskade, selvedukation og se nye muligheder i den 
hverdag, hjerneskaden har ændret.  

Flere har givet udtryk for, at de har fået et nyt håb og er blevet mindre angste for at komme ud i 
samfundslivet igen.  De har oplevet, at det at kunne økonomisere og forvalte egen tid og kræfter, 
frigør mere energi og plads til at udnytte deres bevarede ressourcer.  

Vi vurderer, at dette tilbud bør gøres permanent. Men vi har et ønske om, at arbejde med 
tilbuddet i endnu en projektperiode, hvor vi vil afprøve ændring af optagelseskriterier, formål, 
længden af kurset, mere inddragelse og undervisning af pårørende, samt tilpasse vores 
udredningsmateriale.  

 

Roskilde den 14. december 2015 

 

 

 

 


