
Kunsten å leve et fullverdig 
liv med begrenset kapasitet 

 
 
 
 
 

Jan Schwencke, 
rammet av hjerneslag 9. oktober 2009 

Brukerkonsulent på Sunnaas Sykehus, Seksjon for hjerneskader (HS) 
Foredragsholder, mestringsmotivator, låtskriver og artist 

www.hodethalter.no 
 

Diakonhjemmet, 28. april 2016 





Endringer etter  
en hjerneskade 

• Sansing og motorikk 

• Kapasitet 

• Kognitive funksjoner 

• Følelser 

Ingen skader er like og man vil 
oppleve ulike endringer 



Om kapasitetsendringer 

• Kapasitetsproblematikk er en av de 
vanligste følgevirkningene etter sykdom 
eller skade i hjernen. 

• Vanlige uttrykk for denne tilstanden er: 
«Jeg er tappet for energi», «Hodet jobber 
så seint», «Jeg mangler startmotor»,  
”Jeg føler meg giddalaus!” 
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«Utsikten er ikke alltid best fra  
den høyeste toppen!» 



40% = 100%! 
(Ja da, masa!!!) 



Jeg skal «frem», 
ikke «tilbake»! 



«Fatigue» 
-den merkelig 

trettheten 



 
«Fatigue er en subjektiv 

følelse, og den kan beskrives 
som kroppslig ubehag og 

redusert funksjonskapasitet 
som ikke forsvinner ved hvile 

eller søvn.» 
(Helsenorge.no) 



Fatigue kan gi følelse av: 

• Tretthet 

• Utmattethet 

• Kraftløshet 

• Energiløshet 

• Initiativløshet 

• Døsighet 

• Nedstemthet 

• Konsentrasjons-
vansker 

• Oppmerksomhets-
vansker 

• Utilpasshet 

• Kjedsomhet/lathet 

• Mangel på 
motivasjon 

 

 



Hva gjør deg «trett»? 
• Ettervirkninger av 

hjerneslaget 
• Uforutsigbarhet 
• Bivirkninger av medisin 
• Kognitive utfordringer 
• Følelsesmessige 

utfordringer 
• Menneskemengder 
• Enkeltmennesker 
• Følelse av å ikke forstå 

egen situasjon 

• Følelse av å ikke bli 
trodd 

• Flere baller i luften 
samtidig 

• Følelse av utrygghet 
• For mange impulser 
• Mye lys og lyd 
• Flere baller i luften 

samtidig 





Hva gjør deg «våken»? 
• Fysisk aktivitet 
• Avkobling/hvile 
• Bytte av medisintype 

/-dose 
• «Riktig» 

aktivitetsnivå 
• Rutinepregede 

arbeidsoppgaver 
• Meditasjon/mindfuln

ess 

• ”Mindlessness” 
• Hobbyer 
• Yoga 
• Følelse av å være til 

nytte 
• Følelse av trygghet 
• Følelse av trivsel 
• Følelse av å være i 

balanse (ikke 
stresset) 





Graden av tretthet kan 
oppleves som sterkere  

hos personer med  
et «lite» hjerneslag… 

…og trettheten kan oppleves  
å øke etter hvert. 



 
Avgjørende  

å bli lyttet til og  
trodd på 

 Særlig fordi tilstanden vanskelig  

kan påvises med objektive prøver  
og undersøkelser. 



Hvordan trene 
«våkenheten»… 
…slik at du kan leve med 

«trettheten»? 



Marcus Hellner 

«Trettheten» = Negativ kraft 



Petter Northug 

«Våkenheten»= Positiv kraft 



Mål når det virkelig gjelder: 

Holde «våkenheten» et hestehode 
foran «trettheten» 





Begrenset kapasitet 

Hvordan rydde plass til å takle  
det viktigste 

















Hva kan stenge 
«trakten» og gi følelse 

av tretthet? 
• Uklare tanker om egen situasjon og fremtid. 

• Tanker om familiens økonomiske fremtid. 

• Tanker om endret/uklar familiesituasjon. 

• Enkeltpersoner. 

• Forhold NAV/arbeidsgiver 

• Uavklart forsikrings-situasjon 

• Annet 

 



Ut av offer-rollen 

Hvordan finne  
og bli fornøyd med  

«mitt nye jeg»?  













 

Hvordan 
bli fornøyd med  

min nye hverdag? 





 

Sett deg små mål! 

… og skift gjerne retning 
underveis.  





 
Gi deg aldri! 

Prøv om og om igjen – gjerne 
noe «gammelt» på en ny 

måte. 







Fisketur/Pilketur/Jakt/ 
Fangstfeller/Familietur 



Fisketur 

Pilketur 
Jakt 

Fangstfeller 
Familietur 



 
Fastlegen som  

det trygge midtpunktet 

Er legen din lyttende, nysgjerrig, 
kommuniserende,  
uhøytidelig - og med  
«et hav av tid»?  

Tror han på deg eller  
tapper han deg  
for krefter??  
 
 



Generelle tiltak når du har 
begrenset kapasitet: 

• Forenkle hverdagen og velg bort 
• Skap strukturerte rammer og 

forutsigbarhet 
• Lag ukeplan/familieplan 
• Bygg på etablerte rutiner 
• Skap balanse mellom aktivitet og hvile 
• Prioriter! Velg bort! 
• Be om hjelp! Ta i mot hjelp! 



Struktur og rutiner 
Struktur: 

• Planlegg hva du skal gjøre 
når (ukeplan) 

• Gi ting faste plasser 

• Lag systemer som gjør at  
det er lett å finne fram. 

• Lag oversikter over ting du 
trenger å huske (f eks 
kalender med 
gjøremål/avtaler, oversikt 
over merkedager, 
fødselsdager, turnus, 
oppskrifter, sjekklister) 

Rutiner/vaner: 

• Gjør ting på samme måte 
hver gang 



Utnytt tidligere ferdigheter 
• Lettere å gjøre ting slik du alltid har gjort det 

enn å lære noe nytt. 

• Om gamle vaner fungerer godt, er det viktig 
å bygge videre på disse. 

• Et mer bevisst forhold til egne  
vaner/ferdigheter kan være  
nyttig. Det gir mulighet for  
å tydeliggjøre og forbedre disse. 



 
Viktig å involvere 

pårørende – fra første dag 
• Ved innleggelse og  

utskrivning fra sykehus. 

• Ved oppfølging fra fastlege. 

• Ved kontroller på sykehus. 

• Ved rehabiliteringsopphold, oppfølging av 
nevrolog, nevropsykolog etc. 



  

Humor –  
den aller beste medisin 

Og med kun positive 
bivirkninger 













Takk for meg… 

…og lykke til! 


