
Pårørende 
til et menneske ramt af hjerneskade 
- neuropsykologisk gruppeforløb

Tilmelding:
 info@cervello.dk 
Tlf.: 70 602 608

Sammen med neuropsykologen skaber gruppen dialog 
om de emner, der presser sig på. Gruppen er selv med  
til at forme indholdet. Emner kan fx være:

Følelsesmæssige aspekter
• Sorgprocesser og rum til at tale om sorg
•  Hvordan håndterer jeg følelser som

fx ensomhed, skyld, vrede
• Understøttelse af børn

Viden om hjernen og hjerneskade
•  Kognitive følger af hjerneskade

og deres udtryk i hverdagen
• Redskaber til at håndtere hverdagen

Et forandret liv
• Håb og fremtidsudsigter
• Omsorg og egenomsorg
• Fællesskaber og frirum

Klinik for Hjerneskade & Hjernerystelse 
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Sammen med gruppen  
og neuropsykologen får du:   
• Redskaber til at forstå og håndtere følelser
• Hjælp til at skabe et liv i balance i den aktuelle situation
• Viden om hjerneskade
• Hjælp til at drage omsorg for andre og for dig selv
• Et frirum til at tale med andre i samme situation

Forløbet inkluderer:   
• Individuel indledende samtale med neuropsykologen evt. online
• Vi mødes 10 gange à 2 sessioner
• Pause med snack og samvær med andre pårørende
• Introduktion til PårørendeKlubben
• Mulighed for deltagelse i online-forum

Gruppeforløb 
ved neuropsykolog

Pårørendegrupperne mødes 
hver anden uge 1 time og 45 minutter.

Der afholdes gruppeforløb på 
Cervellos to klinikker:

Roskilde: 
Cervello Neuropsykologisk Klinik
Langebjerg 1, Roskilde v/Trekroner

Middelfart: 
Cervello Neuropsykologisk Klinik,
Østergade 32, Middelfart.

Grupperne har løbende optag.

Kontakt os for mere information:
info@Cervello.dk
Tlf. 70 602 608

Forløbsansvarlig:   
Astrid Helene Riber
Neuropsykolog

Qua sin baggrund  som sygeplejerske  
og neuropsykolog har Astrid mere end 
25 års erfaring i samarbejdet med på- 
rørende til mennesker ramt af blandt 
andet hjerneskade. 

Gruppen faciliteres med metodisk afsæt i 
Acceptance & Commitment Therapy (ACT).

Klinik for Hjerneskade 
& Hjernerystelse 

Langebjerg 1, stuen
Roskilde v/Trekroner

Mail: info@cervello.dk 
Telefon: 70 602 608




