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Hvad er energiforvaltning?

Arbejdet med at finde en hensigtsmæssig balance 
mellem aktiviteter og den begrænsede energi, 
som mange har efter en hjerneskade eller 
hjernepåvirkning. 

At udfordre og udvikle mestringsstrategier – uden 
langvarig overbelastning. 

At der skal skabes en ny balance i livet, som sikre 
en mere jævn energikurve. 

Målet er at kunne forebygge og håndtere det 
nedsatte energiniveau i hverdagen med mindst 
mulig støtte.

Energiforvaltning er en væsentlig faktor for et 
vellykket rehabiliteringsforløb, ikke mindst når du 
skal vende tilbage til arbejdsmarked eller 
uddannelse.  



Hvile og restitution hvorfor?

Hjernen er et fantastisk organ, som i 
mange tilfælde kan finde omveje og 
kompensere ved skader og sygdomme.

Men for at kunne gøre dette, skal den have 
de bedste betingelser herfor. 

Fx:

• Nul stress

• Rutiner 

• Pauser, hvile og ro

• Nærende aktiviteter

• Tid

Det kræver, at man kigger på, hvad man 
bruger sin ofte reducerede energi til.



Hvile og restitution hvorfor?

En forklaring på fx øget træthed og dermed 
behov for hvile er, at hjernen ikke arbejder så 
effektivt eller så automatisk, som den gjorde 
før skaden/hjernepåvirkningen.

Så aktiviteter, der ikke krævede særlig meget 
energi, brænder nu en masse energi af. Dette 
kan være simple ting såsom at beslutte, hvad 
man skal have på om morgenen eller spise til 
morgenmad.

Man har en begrænset mængde energi – når 
disse ressourcer er brugt op, har kroppen og 
hjernen behov for hvile for at blive friske 
igen.



Hvile og restitution hvorfor?

Det er ikke altid kun nødvendigt at hvile i 
forbindelse med træthed. 

Hjernen er på overarbejde efter en påvirkning 
eller hjerneskade og derfor er det vigtigt med 
hjernepauser uanset oplevelse af træthed. 

En god støtte til at forbedre sig kognitivt er 
Søvn / Motion / Socialt samvær 



Udvikling



Udvikling

Komfort: Det er 
her, vi slapper af 
og kommer os. 
Men vi udvikler 
os ikke. Hvis man 
udelukkende 
befinder sig her, 
vil man 
efterhånden gå i 
stå, og kroppen 
vil forfalde.

Udvikling: Vi bliver udfordret i en 
grad, så vi bevæger os hen imod de 
mål, vi har sat, og vi oplever 
bedring og fremgang.

Overbelastning: 
Her udfordres vi i 
en grad, så vi 
overskrider 
grænserne for 
dét, vi kan. Hvis 
man opholder sig 
for længe her, 
kan man 
efterhånden få 
vedvarende 
gener.



Energibatteri

Hvis der er mindre energi –er der risiko for 
overbelastning, hvis man gør de samme ting som 
andre med 100% energi.

Energien kommer oftest ikke ved at presse på og 
ignorere grænsen, derimod kommer energien ved at 
tage hensyn og finde balance mellem aktivitet og 
hvile 🙂🙂



Synliggørelse af aktivitetsniveau

Drømme og mål:
Det der får os til at 
stå op om morgenen. 
Hvor vil jeg gerne 
hen?

DELMÅL og små 
skridt 
giver bedre chance 
for,
at det lykkes.



Struktur og prioritering hvorfor?

• Det er vigtigt at strukturere, planlægge og 
prioritere sine aktiviteter.

• Derved opnås et mere stabilt energiniveau 
og batterierne bliver ikke helt flade, før 
man får stoppet op.

• Det er en måde at kompensere for fx 
træthed, manglende overblik, nedsat 
hukommelse og koncentration, ændret 
evne til at fokusere mm.

• Det er vigtigt at være realistisk - sæt evt. 
lidt ekstra tid af i forhold til før. Tilpas 
aktiviteterne til det, man kan nu og IKKE 
det, man kunne før eller gerne vil.

• Strukturen er retningslinjer og der kan ske 
uforudsigelige ting eller man kan have en 
dårlig dag, fx være for træt til det 
planlagte, så må rammerne ændres 
derefter.



Aktiviteter der overstiger energiniveau



Aktiviteter der er tilpasset energiniveau 



Energiforvaltning / energistyring

• Nogle aktiviteter giver energi, andres føles 
uoverskuelige og dræner dig for energi. 

• Det handler om 

• At tanke ny energi op

• At bruge mindre energi – ”work smarter not 
harder”… 

• Fordele energiforbruget jævn over dagen/ugen fx 
veksle mellem aktiviteter/hvil, variere opgavetyper…

• Har du tænkt over, hvordan du fordeler din 
energi? Matcher dine aktiviteter den energi, som 
du har til rådighed? Får du ladet ordentligt op 
undervejs?

• Har du indimellem de krævende og anstrengende 
aktiviteter, husket aktiviteter som lader op og 
giver dig energi?

• Det kan for mange være svært at finde 
energigivende aktiviteter. Spørg dig selv, hvad 
gør mig glad? I hvilke situationer glemmer jeg 
tiden omkring mig? 



Trafiksignalet



Flere eksempler på energigivende / 
nærende aktiviteter

• Blid motion: Fx gåture, yoga, lette stræk-bøj 
øvelser, svømning, cykelture.

• Naturen: Sid i den, svøm i den, dyrk den☺

• Kreative aktiviteter: Havearbejde, 
madlavning, bage, tegne, male, skrive, digte, 
strikke, sy m.fl.

• Intellektuelle aktiviteter: Lydbøger, podcasts, 
rolig musik. (OBS hjerne holder ikke pause, 
når du ser tv eller er aktiv med 
mobiltelefonen).

• Meditation, mindfulness og andre aktiviteter 
der giver ro for sanserne (øre, øjne, følesans, 
bevægelse)

(Brug evt. ideliste over lystbetonede aktiviteter, da 
de ofte også kan være energigivende aktiviteter).



Eksempel på udfyldt ugeskema



Tomt ugeskema



Et andet eksempel på opdeling af dagen




