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AKUT STØTTE  

FOR PÅRØRENDE

TIL SENHJERNESKADEDE
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ASP – FOR HVEM?
Er du pårørende til en person, der pludselig er ramt af ulykke  

eller sygdom, som påvirker hjernen?

Er du interesseret i at snakke med en, som selv har oplevet,

hvordan det føles, når et nært familiemedlem har fået en hjer-

neskade, og som selv har gjort sig nogle erfaringer og måske

kan hjælpe dig, der står i en tilsvarende situation?

Så kan ASP-tilbuddet være noget for dig.

ASP – HVORFOR?
Når en person rammes af en hjerneskade, rammes hele fa-

milien. Den første svære tid kan være meget kaotisk som på-

rørende, og der er mange tanker at tumle med. Samtidig skal

man forholde sig til mange forskellige praktiske ting. Og så er

der sorgen over ulykken og usikkerheden om fremtiden.

Du kommer til at tale med mange mennesker i den første tid –

både familie, venner og fagpersoner. Erfaringen viser, at man-

ge savner at kunne tale med en person, som selv har oplevet

situationen på egen krop, og som kan være med til at besvare

alle de ubesvarede spørgsmål, der dukker op.

ASP  – HVORNÅR OG HVOR?

ASP tilbydes, så snart du kontakter os.
Du tilbydes hjemmebesøg eller samtale andetsteds.

ASP – HVORDAN?
• ASP varetages af frivillige støttepersoner,  

somselv er pårørende tilhjerneskadede

• ASP-støttepersonerne er udvalgt specielt til denne  

opgave og har erfaring i samtale og kommunikation

• ASP-støttepersonerne tilbyder 1-3 samtaler

• Tilbuddet er gratis

• ASP-støttepersonerne har tavshedspligt


