
LÆRKE HJÆLPER BEDSTEFAR 
Af Birthe K. Nielsen 

Lærkes bedstefar får et slagtilfælde. Han bliver 
delvist lam og mister sproget. Lærke besøger 

bedstefar på sygehuset og tegner tegninger til 
ham. Da han er kommet hjem, hjælper Lærke ham 

med at finde ordene igen. Du har det hyggeligt, når 
de sammen sidder og øver sig i ord. 
 
Genre: Børnebog (5-8 år)  
Forlag: HjerneSagens Forlag  
Sideantal: 26 

KOMMUNIKATIONSHANDICAP 
I ET PÆDAGOGISK OG PSYKOLOGISK 
PERSPEKTIV  
af Jesper Dammeyer og Louise Bøttcher 

Bogen præsenterer en grundlæggende forståelse 
af, hvad kommunikationshandicap er, hvilke 

problemstillinger der typisk opstår, og hvad man kan 

gøre for at hjælpe. Bogen kan anvendes af såvel 

professionelle som studerende og pårørende. 

Genre: Fagbog 
Forlag: Samfundslitteratur  
Sideantal: 133 

EN HAT EN KAT 
af Anette Vinther Jensen og Kamilla Ruus 

Sigurds mormor har fået talebesvær efter en blod- 
prop i hjernen. Sigurd bekymrer sig om, hvordan han 

nu skal tale med mormor. På trods af misforståelser 

lykkes det Sigurd og mormor at forstå hinanden og 
finde nye veje til kommunikation. 

Genre: Børnebog  
Forlag: Ørnens Forlag  
Sideantal: 133 

KUGLESKØRE DIGTE 
af Ole Erdmann 

Finurlige, sjove og tankevækkende digte om livet 
med en hjerneskade. Digtene handler hver især om 
en af de mange mulige følger efter en hjerneskade, 

herunder er der også enkelte digte om at have 
mistet sit sprog. Med til bogen hører en CD, hvor 

digtene er indlæst, så man kan lytte i stedet for at 
læse. 

Genre: Digte 
Forlag: Forlaget Knald i laaget  
Sideantal: 64 

HJERNEN OG SPROG 
redigeret af Jens Bøgeskov og Karsten Ellemann 

HjerneForum kommer i denne bog ud med sproget 
om sproget og dets oprindelse i hjernen - som bare 
ikke kan lade være med at frembringe sprog. Bogen 
indeholder artikler om sprog og mennesker, sprog- 
centrene, sprogforstyrrelser, tænkning, computer- 
sprog og dyrenes sprog. Sproget i bogen er tilpasset 
et niveau svarende til en gymnasial uddannelse. 

Genre: Fagbog  
Forlag: HjerneForum  
Sideantal: 88 

HVIS BARE JEG KU  ́FORTÆLLE 
af Vibeke Sporon-Fiedler 

Som 47-årig rammes Vibeke Sporon-Fiedler af en 
blodprop i hjernen, der medfører, at hun mister 
evnen til at tale, læse og skrive. Vibeke lever helt 

uden sprog i tre et halvt år, men det forhindrer 
hende ikke i at skrive en bog om sine oplevelser. 
Bogen blev til i et samarbejde med Vibekes 
talepædagog fra Center for Hjerneskade, Sanne 
Sigaard Hansen 

Genre: Personlig fortælling  
Forlag: Turbine 
Sideantal: 156 
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ET SELVPORTRÆT 
af Bjarne Thomsen 

Bjarne Thomsen blev lam fra halsen og ned efter en 
blodprop i hjernen. Alligevel har han haft viljen til at 
skrive denne bog - først ved at styre sin computer 
med hagen, senere ved at styre den med øjnene. 
Med humor og optimisme beskriver Bjarne sit liv før 
og efter skaden. 

Genre: Personlig fortælling  
Forlag: Egen udgivelse  
Sideantal: 150 

DYKKERKLOKKEN OG SOMMERFUGLEN 
af Jean-Dominique Bauby 

Den 42-årige familiefar og chefredaktør bliver ramt 
af en hjerneblødning. Efter 20 dage i koma kommer 

han efterhånden til fuld bevidsthed, men der er et 
problem - han er ramt af den sjældne afasiform 
locked-in-syndrom. Hans eneste mulighed for at 
kommunikere er at blinke med venstre øjenlæg. En 

sekretær går utrætteligt ind i arbejdet med at 

hjælpe ham med at få skrevet sin erindring - blink 
for blink. Bogen er filmatiseret. 

Genre: Personlig fortælling  
Forlag: Munksgaard-Rosinante  
Sideantal: 135 

SLÅET AF INDSIGT 
af Jill Bolte Taylor 

Da hjerneforskeren Jill Bolte Taylor rammes af en 

hjerneblødning, vidste hun omgående, hvad der var 

sket. På få timer mistede hun sin evne til at gå, tale, 

læse, skrive og genkalde sig sit liv. Det tog otte år, 

før hun var helt rask. På forunderlig vis har hun kun- 

net sætte ord på hele sin oplevelse, inklusive præcis 
hvordan hun oplevede hjerneblødningen. Jill Bolte 
Taylor har rejst verden rundt med sine foredrag, 
hvor hun kombinerer sin enorme viden om hjernen 
med oplevelsen af selv at være blevet ramt af 
apopleksi. 

Genre: Personlig fortælling  
Forlag: Borgen 
Sideantal: 200 

HUL I HOVEDET 
af Nicole Boyle Rødtnes 

Til en fest slår Vega hovedet og får en hjerneblød- 

ning. Da hun vågner på hospitalet, har hun mistet 
sit sprog, og det føles, som hele hendes liv er 
forsvundet sammen med ordene. En dag møder hun 
Theo, der ligesom hende har svært ved at tale. Men 
kan man elske uden ord? 

Genre: Skønlitteratur/ungdomsborg  
Forlag: Alvilda 
Sideantal: 224 

BIRTHE K. - SÅDAN KAN DET GÅ 
af Birthe K. Vinner Nielsen 

Som 37-årig rammes skolelæreren Birthe K. Nielsen 
af en hjerneblødning. Bogen beskriver op- og 

nedture i livet, når man er ramt af en hjerneskade. I 
bogen, der er skrevet sammen med Anders Lund 

Olsen, da han var journaliststuderende på RUC, ser 

Birthe K. Nielsen tilbage på de 25 år, der er gået 
siden skaden. 

Genre: Personlig fortælling  
Forlag: Ådalen 
Sideantal: 2011 

TO KAFFE OG EN STAVEPLADE 
HISTORIEN OM EN ULYKKE 
af Anne Meiniche 
Bogen er en beretning om et mareridt, som ingen 
kan forestille sig. Om det pres, en normal familie 

udsættes for, når det unormale sker. Om en unik og 
selvoplevet indsigt i det danske hospitalssystems 

mangler, men også om et engagement blandt læger 
og plejepersonale, der bogstaveligt talt gør forskel- 

len på liv og død. 

Genre: Personlig fortælling  
Forlag: People’s Press  
Sideantal: 214 
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