
 

Træthed og arbejdsliv efter 
hjerneskade eller hjernepåvirkning 

– hvordan kan det forenes ?

Neuroteamet



Træthed efter hjerneskade eller 
hjernepåvirkning

• Bliver træt på en måde, man aldrig før har oplevet og kan 
ikke sammenlignes med almindelig træthed. 

• Det kaldes hjernetræthed og kan måske bedst beskrives 
som udmattelse. 

• Det er først og fremmest en mental træthed. Kroppen kan 
have det fint, men hjernen bliver træt.

• Når man er træt, kan det opleves, som om de øvrige 
følger efter hjerneskaden eller hjernepåvirkningen 
forværres.

• Mange er nødt til at hvile for at kunne fungere. Hvis 
hverdagens rutiner brydes øges trætheden, fx hvis der 
kommer gæster eller efter sociale arrangementer.

OBS på at der kan være andre årsager til mental træthed.



Træthed contra hjernetræthed

Normal træthed

• En del af den daglige 
cyklus, som forsvinder 
ved hvile.

• Er af kortere varighed.

• Betragtes som noget, der 
kan genoprettes.

• Et resultat af 
overanstrengelse som 
kan lindres ved hvile.

Hjernetræthed

• Varer længere end normal 
træthed og den forsvinder ikke 
altid ved hvile. 

• Er mere vedvarende af natur.

• Opleves som styrende:
”før kunne jeg, hvad jeg ville, 
nu må jeg nøjes med, hvad 
jeg kan”.

• Står ikke mål med 
forudgående aktivitet / 
anstrengelse og opleves som 
unormal, overdreven og ofte 
uforudsigelig.



Træthed, hyppighed og hvornår

• Træthed er meget hyppig i de første måneder ved 
hjerneskader. Mental træthed forekommer også ofte ved 
sclerose og hjernepåvirkninger. 

• Hos mange fortsætter trætheden og kan være kronisk.

• Træthed kan udgøre et markant usynligt handicap. 

• Personer med kognitive forstyrrelser i mindre grad kan 
også opleve høj grad af træthed. 

• Ses typisk når man kommer i gang med aktiviteter og 
arbejde. 

• Man er i et konstant dilemma mellem dét, man gerne vil, 
og det man rent faktisk kan.



Årsager til trætheden?!

• Skaden kan have påvirket den energigivende del af hjernen 
eller den del der beskytter mod overstimulering.

• Mental udtrætning er en fysiologisk forandring i hjernens 
celler og hjernen er kommet på overarbejde.

• Kommunikationen mellem nervecellerne er forstyrret. 
Uspecifik frem for specifik trafik = overaktivitet. Alt 
behandles lige - som noget hjernen skal bearbejde fx 
baggrundsstøj.

• Information skal sendes andre veje rundt i 

hjernen – ikke længere automatiske processer, 

derfor er det mere energikrævende. 



Forskellige former

En subjektiv oplevelse af:

• Generel træthed ”Jeg bliver nemt træt uanset …”

• Fysisk træthed ”Jeg føler mig i dårlig form”

• Mental træthed ”Jeg skal fx anstrenge mig meget 
for at koncentrere mig”                                  

• Nedsat aktivitet ”Jeg får næsten ikke lavet noget”

• Nedsat motivation ”Jeg har ikke lyst til at gøre noget”



Mental træthed kan yderligere opdeles 

• Udmattelse Permanent energimangel / 
”glasklokketræthed”

• Anfalds-træthed Pludselig opstået voldsom træthed –
sort skærm / stikket bliver trukket

• Belastningstræthed Langsom tab af energi ved aktivitet

• Forsinket træthed Timer eller dage efter aktivitet



Mental træthed - eksempler

Mental udtrætning har særlige kendetegn, men der er 
personlige forskelle på, hvordan man mærker det.

• ”Batterierne er helt flade, nogle gange efter 1-

2 timer”

• ”Anstrenger jeg mig, går der 2 dage, før jeg  

tilnærmelsesvis er mig selv igen”

• ”En om-sig-gribende udmattelse – jeg ved ikke,

hvordan jeg skal sige det – det er ikke, fordi

jeg er søvnig”

• ”Alting tager længere tid” 



Træthed – hvordan kan det se ud i 
hverdagen

• Trækker sig væk socialt. 

• Forværring af kognitive vanskeligheder.

• Forværring af fysiske symptomer. 

• Andre fysiske symptomer som hovedpine, svimmelhed, 
kvalme osv.

• Adfærdsmæssige ændringer.

• Ændret døgnrytme. 



Træthed og hjernens funktion



Eksempler på signaler 
når hjerne og krop udtrættes

Følelsen af den oversvømmede hjerne!

Du kan få tendens til 
isolation

Du får måske 
smerter fx 
hovedpine

Ting tager længere tid
Du laver flere fejl

Følelser / emotioner
Kontrol tab
- Irritabilitet
- Opfarende
- Ked af det 
- Urolig og nervøs

Føler at du har svært ved at føle energi, initiativ, optimisme og veloplagthed



Tage sig sammen?
- Et spørgsmål om vilje?

• Lucie Nielsens 
undersøgelse ift. 
hjerneskader:

”Det vil hjælpe at lære 
den enkelte at forstå 
logikken i hans/hendes 
udtrætning og lære at 
disponere over de 
resterende kræfter”

• ”…der er ikke stor 
sandsynlighed for at 
udtrætningen vil forsvinde 
eller kræfterne vil vende 
tilbage til det normale på 
kort tid. Tendensen til at 
den hjerneskaderamte 
med tiden melder om 
mindre træthed, skyldes 
derfor snarere, at han er 
blevet bedre til at lytte til 
sig selv og tilrettelægge 
sin livsstil i henhold hertil.”

Det er ikke et spørgsmål om vilje - men et tegn på den 
ændrede hjernefunktion.



Energibatteri



Træthed – hvordan kommer jeg 
videre?

• Det er almindeligt, at man vil kunne det samme som før.

• Det går ofte ud over humør, energi og familien.

• Rigtig justering af aktivitet og træthed kan få stor effekt.

• Handler om at undgå overbelastning.

• Lær at disponere dine kræfter, så hverdagen indrettes 
efter trætheden. 

• Den tid, hvor du kunne strække elastikken og ignorerer 
trætheden ved jævnligt at springe pauser, måltider og 
nattesøvn over, er sandsynligvis forbi.



Hvad anbefales ved hjernetræthed?

Skær ned på de ting, du skal nå Hvilke krav du stiller til dig selv -
kan du slække lidt på kravene?

Skru ned for forventningerne Sammenlign ikke dét, du udretter i 
dag, med dét du kunne før. Du har brug for en ny opfattelse af, 
hvornår du har gjort noget godt. 

Lær at sige nej Undgå flere krævende aktiviteter indenfor en 
kortere periode. Sig ikke ja til mere, end du kan klare. Du skal ikke 
sige nej til alt men prioritere og planlægge. 

Lav én ting ad gangen Du fungerer bedst, hvis du koncentrerer dig 
fuldt ud om den ene ting, du er i gang med. Tag dig mere tid til den 
enkelte aktivitet.

Fjern distraktionerne Det er ok ikke at være tilgængelig for andre 
hele tiden. Sluk eller hav mobilen på lydløs, lad ikke tv eller radio 
køre, hvis du laver andre ting og tjek e-mails på faste tidspunkter. 

Tag hvilepauser om dagen Hold de nødvendige pauser. Hvile eller 
en middagslur er ok, så din hjerne får lov at slappe af. Søvn om 
eftermiddagen, kan gøre det sværere at sove om natten. Kan du 
ikke undvære eftermiddagssøvnen, så forsøg at holde den på ca. 1 
time. 

Få din nattesøvn Hjernen har brug for søvn for at lade batterierne 
op. Mangler nattesøvnen, vil du udtrættes hurtigere. Forsøg at gå i 
seng og stå op samme tidspunkt hver dag. Hold ro i soveværelset. 
Undgå stimulanser som kaffe, cola og chokolade op til sengetid. 

Lev sundt God kost er godt for hjernen. Skær ned på alkohol.

Motion Bevæg dig hver dag – en lille gåtur er bedre end ingen 
motion. 

Bed om hjælp Det kan være en hjælp for din familie og venner at 
give dem mulighed for at hjælpe dig og vide du har brug for dem. 



Tilbage til job
- Hvad kendetegner arbejdslivet i dag

• Effektivitet og øgede krav

• Fleksibilitet

• Viden og specialisering

• Forandringsparathed

• Ændringer i arbejdets organisering

• Omstillingsevne

• Sociale færdigheder                              



Træthed 
En barriere for tilbagevenden til arbejdet

• Træthed kan have betydning for stabilitet, effektivitet, 
kvalitet og sikkerhed på arbejdspladsen.

• Træthed kan have betydning for deltagelse i det sociale 
fællesskab på en arbejdsplads.

• Indsigt i egne ressourcer og barrierer har stor betydning 
for en realistisk og holdbar løsning.



En psyko-edukativ tilgang
- viden om

Psyko-edukation = Viden om trætheden for at kunne skabe 
balance mellem udfordringer og overbelastninger.

Formålet er, at du

• bliver bevidst om trætheden og nemmere kan acceptere 
den,

• lærer trætheden at kende ved hjælp af fx registrering og 
analyse af hverdagen,

• lærer at planlægge og prioritere, hvordan den til rådighed 
værende energi, kan bruges bedst muligt,

• du finder ud af, hvad der giver energi. 

På de næste sider finder du forskellige forslag til at forstå og 
tackle din træthed.



Hvordan tackler jeg så træthed?

Forstå 
logikken i 

min træthed

Lære at 
disponere 
over min 
kræfter

Presse 
citronen

Ignorere 
træthed

’Klatsove’

’Før’ – ’efter’ 
kritiske 

sammenligni
nger



Mine kendetegn på træthed

Kropsligt: 
Hovedpine, 
svimmelhed

• Handling:
kluntet, laver fejl, 
detaljeorienteret, 
bakser for længe 
etc. … 

Tanker: 
Jeg….. 

Andre….

Følelser: 
Kritisk, 

kort lunte, 
opgivende

Lyn-måling 
med lidt 
øvelse



Mine kendetegn på træthed

Træthed begynder
Hvad mærker jeg det på? 
Hvordan viser det sig? Hvad 
gør jeg? Hvad tænker jeg?

Er fuldstændig udmattet og 
udkørt
Hvordan mærkes det? 
Kropsligt, tankemæssigt? 
Hvad gør jeg?



Signaler - eksempel Mine signaler

0 Føler mig frisk som før skaden 

1

2
De første tegn på træthed: taber fokus, 
småfejl 

3

4
’Lidt tåget’,  svært ved at tænke 
sammenhængende

5

6
’Zombie-agtig’, tænker uklart, svært 
ved at finde ordene

7

8
Fleksibiliteten er røget, mere firkantet,  
talen er utydelig og 
usammenhængende

9

10 Helt udkørt, alt går i kludder

Træthedsbarometer



Træthedsbarometer

Mine signaler

0
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Registrering træthedsgrad

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Kl. 9 2 1 1 2 2 3 1

Kl. 
11

4 4 3 4 5 4 2

Kl. 
15

5 4 6 4 7 4 2

Kl. 
20

6 3 9 6 8 4 3

Hvil 0 1 time 0 ½ time 0 0 1 time



Tilpasning på arbejdspladsen
Kompenserende strategier (ydre/indre)

Kræver individuelle løsninger samt tid og støtte fx

• Tilpasning af arbejdstid – evt. med en restitutionsdag i 
starten og kortere arbejdsdag

• Tilpasning af arbejdsfunktioner – start evt. med 
rutineprægede og forudsigelige opgaver og arbejd frem 
mod mere komplekse opgaver og mere ansvar

• En ting af gangen evt. liste med opgaver / manualer 

• ”Hjerne” pauser 

• Tilpasning af omgivelser fx støj, uro, arbejdsstillinger

• Viden og information om skaden/påvirkningen og 
samarbejde (se pjecen med 10 gode råd)



Kenneth fortæller……..

Hjerneskadetræthed:

https://www.youtube.com/watch?v=msVi6Bc2SE4

At acceptere sin hjerneskade:

https://www.youtube.com/watch?v=TKPo8Etr7sk

Neuropsykolog Anders Degn fortæller om hjernetræthed og 
forklarer de forskellige former for træthed:

https://www.youtube.com/watch?v=LCxW3jM3hPM

https://www.youtube.com/watch?v=A-l0qPt3jj0
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