KURSUS FOR
PÅRØRENDE

TIL UNGE OG VOKSNE, DER HAR
ERHVERVET EN HJERNESKADE

KURSUS FOR PÅRØRENDE
En hjerneskade rammer hele familien.

INDHOLD I UNDERVISNINGEN
Vi arbejder blandt andet med:
Hvad det vil sige at erhverve sig en hjerneskade.

Når man bliver ramt af en hjerneskade, kan det være svært at erkende, at livet
er blevet anderledes. Det er også vanskeligt for ægtefæller, børn og andre
pårørende, at livet måske ikke længere er, som man har planlagt og ønsket.
Det kræver tid og ny indsigt, og som pårørende kan man have brug for
hjælp og støtte i den forbindelse.

Hvordan det er at være pårørende.

Dette undervisningstilbud retter sig til pårørende til unge og
voksne, der har fået følger efter en erhvervet hjerneskade.

Ændrede rollefordelinger.

Hvordan hjernen fungerer. Hvordan den er opbygget.
Hvilke følger der er af en hjerneskade.
Følelser hos den pårørende fx. sorg og frustration.
At skabe et forståelsesrum, hvor du bliver set, hørt og respekteret.

HVORFOR UNDERVISE DE PÅRØRENDE?
Her får du som pårørende mulighed for at få ny viden om og
nye indsigter i, hvordan det er at leve et liv som pårørende til
et hjerneskadet familiemedlem.
Du kan få sat ord på dine tanker, og du bliver en del af et
netværk, som du kan trække på og dele dine oplevelser med.
Du møder andre pårørende i samme situation, og I har
mulighed for at danne netværk efter kurset.

SÅDAN KOMMER DU MED
Kurset er for pårørende til hjerneskadede i Hjørring,
Frederikshavn og Brønderslev, og undervisningen finder sted i
din egen kommune. Kontakt CKU Vendsyssel, hvis du er
interesseret i at komme med på kurset – se bagsiden.

HAR DU LYST AT KOMME MED PÅ KURSET,
ELLER VIL DU BARE HØRE MERE, ER DU
VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE:

Lene Toft
Underviser
tlf. 41 22 59 07
lene.toft@hjoerring.dk

Lars Gregersen
Underviser
tlf. 41 22 59 37
lars.gregersen@hjoerring.dk

CKU Vendsyssel
Center for Kompetenceudvikling
og Undervisning, Vendsyssel
Elsagervej 25
9800 Hjørring
72 33 59 00
ckuv@hjoerring.dk
www.ckuv.dk

