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En mötesplats för bästa möjliga stöd och rehabilitering för personer med förvärvadhjärnskada, som följd av exempelvis stroke eller olycka

I projektet Hjärna tillsammans startar vi samtalscirklar 
för personer med förvärvad hjärnskada/stroke som behöver 
stöd i sin förändrade livssituation. 

Grupper för anhöriga/närstående kommer också att erbjudas. 

Här följer en beskrivning av hur vi avser arbeta, med inspiration av den s.k.
Aker-modellen som är en patient- och närståendeutbildning med ursprung i Norge. 

Liknande utbildningar har genomförts i bl a Landstinget i Värmland 
och i Västra Götalandsregionen.

Vi samtalar 
hjärna tillsammans
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Är ett projekt finansierat av arsfonden med syftet att lorem ipsum dolor sit amet

Deltagare
Personer med 
förvärvad hjärnskada
/stroke
Att leva med en funktionsnedsättning gör 
att livet kommer att se annorlunda ut jäm-
fört med hur livet såg ut innan skadan. 

Mycket av det som tas för givet som frisk kan innebära 

större eller mindre svårigheter, vardagliga situationer 

behöver hanteras på ett annat sätt än tidigare. 

Relationer och prestationsförmåga kan komma att 

påverkas av den nya situationen. Man deltar i en grupp 

där övriga har en liknande situation.

Anhöriga/närstående till 
personer med förvärvad 
hjärnskada/stroke
Även för anhöriga innebär att leva med en 
person med funktionsnedsättning föränd-
ringar i vardagslivet. 

Skadan hos din närstående för som regel med sig för-

lust av någonting, fysiskt och/eller psykiskt. Relationer 

och prestationsförmåga kan komma att påverkas av 

den nya situationen. 

Man deltar i en grupp där övriga har en 
liknande situation.

Samtalsledare
Ledaren i gruppen har uppgiften att 
underlätta lärande och grupprocesser 
samt att uppmärksamma och underlätta 
goda lärtillfällen.

Ledaren är erfaren studiecirkelledare med god känne-

dom om målgruppernas behov av stöd i kommunikati-

va situationer.
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Erfarenhetscoacher
Den som är så kallad erfarenhetscoach 
medverkar tillsammans med samtals-
ledaren och kommer att kunna:

 Dela med sig av sina erfarenheter 
     och kunskaper
 Bidra med öppenhet och skapa 
     ett tryggt samtalsklimat 
 Visa på möjligheter och inspirera

Erfarenhetscoacher är personer med förvärvad 

hjärnskada/stroke eller en nära anhörig/närstående

i anhöriggrupperna. 

De vet hur det är att hantera långvarig funktions-

nedsättning i vardagen och har kunskap som är viktig 

att bidra med till andra i samma situation. 

Personen har lärt sig att hantera sin situation, men inte 

utan att arbeta med sin egen utveckling. Dessutom 

behöver hon eller han ha insikt i att andra inte behöver 

uppleva samma saker som de själva gjort. 

Det erfarenhetscoacherna kan bidra med är deras 

egna erfarenheter om hur de själva hanterat olika 

situationer. 

Exempel på frågeställningar 
där erfarenhetscoachen kan 
bidra är:

Vad hade du behövt när du blev utskriven 

från vården?

Vad hjälpte dig att acceptera 

din situation och komma vidare?

Hur gjorde du för att leva vidare i din vardag 

efter du blev utskriven?

Hur hanterade du vardagen efter 

din stroke/skada?

Hur viktigt är möten med andra i samma 

situation viktigt?
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Innehåll 
Syftet är att möta andra personer i en 
liknande situation och det gemensamma 
kunskapsutbytet i grupperna. 

Det centrala är att lyssna på andra och att själv formu-

lera sina upplevelser i den sociala gemenskap som 

dessa grupper innebär.

Genom en aktiv lärprocess som utgår från personer-

nas egna frågeställningar och erfarenheter är målet att 

deltagarna i utbildningen ska kunna göra självständiga 

val och få kraft att hantera sin förändrade livssituation.

Innehållet formas av deltagarna i samförstånd med 

erfarenhetscoach och samtalsledare och därför finns 

det inte något rätt eller fel vad gäller innehållet i utbild-

ningen. Det viktiga är att är det uppfattas som relevant 

och meningsfullt för deltagarna. 

Man kan fokusera på kunskapsinhämtning och fakta-

kunskap eller att helt och hållet ägna sig åt egna upp-

levelser och erfarenheter eller, kanske mest troligt, en 

blandning. Tillsammans gör man en plan för träffarna.

Den pedagogiska ambitionen och utmaningen är att 

flytta uppmärksamheten från att vara patient i vården 

till att nyttja sin egen kunskap och förståelse för den 

förändrade situationen och sina möjligheter att påver-

ka sin hälsa. Det syftar alltså till att stärka personens 

egna krafter och motverka passivisering och negativt 

beroende av andra - egenmakt. Det är väsentligt att 

stimulera till egen aktivitet och förmåga att själv hitta 

svar på sina frågor. 

De norska begreppen för denna lärprocess är laering 

och mestring som  är bärande i Aker-modellen. 

Mestring är ett aktivt uttryck som används för att 

beskriva hur personen upplever sig ha kraft att möta 

utmaningar och att ha kontrollen över sitt liv. 

Aktiv och god mestring hjälper anpassningen till den 

nya verkligheten och att se skillnad mellan det som 

inte går att påverka och det som personen själv kan 

förändra.
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Steg 1: Informationsmöte hos vårdgivare 
Inbjudna blivande deltagare och anhöriga, hälsoprofessionen, samtalsledare, erfarna brukare och 

projektledare. Max ca 30 deltagare per möte. Grupperna formas med hänsyn till önskemål och 
behov.

Steg 2: Samtalsgrupper
Träffas vid 6 tillfällen, var eller varannan vecka. Max 8 deltagare/grupp.

Steg 3: Avslutande möte
Deltagare se steg 1. Grupperna får möjlighet att följa upp frågor och planera eventuell 
fortsättning i s k självhjälpsgrupper.

Samtalsledare och erfarenhetscoacher samlas vid ett par tillfällen per termin för erfarenhets- och 
kunskapsutbyte. Detta för att stödja ledarnas arbete och följa utvecklingen så att samtalsgrupperna får det 
avsedda resultatet. 

Efter avslutade cirklar sker utvärdering av hur samtalsgrupperna har kunnat tillgodose deltagarnas behov och 
vad som bidragit positivt eller negativt till lärandeprocessen.

Modell

Vårt motto:

Hög delaktighet och att 
utgå från människan i livet 
istället för människan i vården!
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