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Forord  

Hvert år bliverl 0.000-15.000 mennesker i Danmark ramt af en 
hjerneskade. Der er tale om skader på vort mest vitale organ, nemlig 
hjernen. 

Pludselig - og det er jo netop karakteristisk for de fleste skader 
på hjernen, at det sker så hurtigt, som et lyn slår ned - kan vi ikke 
længere stole på vores egen hjerne. Ganske banale, hverdagslige 
ting bliver uoverskuelige og uløselige. Fra den ene dag at have 
været et selvstændigt, handlende menneske, bliver man den næ-
ste mere eller mindre hjælpeløs og afhængig både mentalt og fy-
sisk af andre menneskers forståelse og hjælp. Derfor gælder det 
om, at der, så snart den etablerede genoptræning er overstået, er 
adgang til tilbud, som giver udfoldelsesmuligheder, og som bygger 
videre på de opnåede resultater. Der er brug for vedligeholdelse og 
videreudvikling både fysisk, men i endnu højere grad psykisk til 
opnåelse af den optimale grad af selvforvaltning. 

Hvor findes mulighederne bedre end i idræt eller sport? Her er 
adgang til selvaktivitet og uhøjtideligt og muntert fællesskab. Her 
får man stimulation til både krop og sjæl, til genstridige arme og 
ben og ikke mindst til humøret, glæden ved livet og sig selv. Derfor 
er denne bog som faldet ned fra himlen. Den er så soleklar og lige-
til, at man kan ærgre sig over, at den ikke er udgivet for længe 
siden. Den er skabt af et par forfattere, som ved hvad det handler 
om, men som samtidig har en usædvanlig entusiasme for sagen og 
en usentimental, men dyb indføling for målgruppen.  

Bogen er ikke større, end den er overkommelig at læse for en-
hver der står over for at skulle i gang med at instruere mennesker 
med erhvervet hjerneskade. Den er på én gang en beskeden, men 
relevant indføring i nødvendig, teoretisk baggrundsviden og et op-
slagsværk, hvor der bliver givet en kort og præcis beskrivelse af de 
enkelte idrætsmuligheder. Til lykke med en god og nødvendig hånd-
bog! 

Grete Eggert Hansen 

konsulent i HjerneSagen,  
Landsforeningen for Apopleksi- ogAfasiramte. 
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Det vil vi med bogen 

Denne bog er skrevet ud fra erfaringer erhvervet gennem et fler-
årigt arbejde som idrætskonsulenter i Dansk Handicap 
Idræts-Forbund. Inden vi startede som 
handicapidrætskonsulenter, havde vi begge i vort tidligere fag 
som henholdsvis fysioterapeut og talepædagog arbejdet med 
personer, som led af følgerne efter en senhjerneskade. Disse 
indfaldsvinkler har vist sig at være en både spændende og 
udbytterig kombination i arbejdet med at skabe og udvikle 
idrætsmuligheder for senhjerneskadede. 

Der er to overordnede indfaldsvinkler til emnet idræt og hjerne-
skadede. Den ene er, at idræt er et middel til at opnå en bedre 
funktion, den anden er, at idræt er et mål i sig selv. Vi har begge i 
vort tidligere arbejde været med til, og set gode muligheder i at 
benytte idrætten som et middel til at opnå en bedre funktion både 
sprogligt og fysisk. Vi vil imidlertid gerne være med til at præsen-
tere nogle andre synsvinkler, og på den måde flytte idrættens pla-
cering fra at være et middel, hvormed man opnår udvikling og frem-
gang, til at være et mål i sig selv. Gang på gang har vi erfaret, 
hvilken glæde, selvværd og gå-på-mod, en person kan opleve i et 
engageret og veltilrettelagt idrætsmiljø. 

Det er klart, at terapi/behandling/undervisning ikke kan erstat-
tes af idræt, men det viser sig, at idrætten kan være enten et sup-
plement til eller en forlængelse af behandlingen. Der hersker in-
gen tvivl om, at idræt har en rehabiliterende effekt. Dvæler vi et 
øjeblik ved de motiver, der driver mange handicappede såvel som 
ikke- handicappede til at dyrke idræt, vil vi opdage, at netop sund-
hedsaspektet spiller en større eller mindre rolle for de fleste. Der 
er blot stor forskel på, om effekten opnås gennem træning af for-
skellige fejlfunktioner, eller om den tager udgangspunkt i en idræt, 
personen har lyst til at dyrke. Sagt på en anden måde: Handicap- 
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idræt tager udgangspunkt i deltagernes muligheder og ikke i deres 
begrænsninger. De fleste nyhandicappede må på et tidspunkt ud af 
patientrollen. Nogle kæmper selv ihærdigt for at komme det. For 
andre er det svært ved egen kraft, trods ihærdig indsats, at kom-
me "om på den anden side". Man er ikke patient resten af livet 
med mulighed for at lægge ansvaret over i behandlernes hænder. 
En skade i hjernen er en tilstand, der varer livet ud, derfor er det 
vigtigt at komme ud af patient rollen og få startet på den nye hver-
dag. Vi vil gerne med denne bog pege på, hvordan idrætten kan 
være med til gennem øget selvværd at genskabe livskvalitet.  

Bogens målgruppe 

Denne bog henvender sig til alle, der ønsker at lade idræt være en 
del af de tilbud, de giver til personer med en erhvervet hjerneska-
de. Med bogen håber vi at inspirere såvel idrætsinstruktører, 
for-eningsledere og handicaporganisationer, som undervisere og 
behandlere. Vi har i de senere år fået en del henvendelser fra 
uddannelses- og behandlingsinstitutioner om idrætsmuligheder 
netop for denne gruppe. Vi ser dette som et tegn på en stigende 
interesse for området. En interesse, der højst sandsynligt er 
affødt af, at også mange yngre mennesker bliver udsat for en 
hjerneblodprop eller et slag mod hovedet. Det er i den 
forbindelse naturligt, at der opstår en interesse og et behov for 
mere viden. Vi vil gennem denne bog give vore gode erfaringer 
om idrætsvalg og idrætsorganisering for mennesker med 
hjerneskade videre til andre. 

Med så bred en målgruppe vil det være naturligt, at ikke alle 
afsnit vil være lige relevante for alle. Vi har imidlertid alligevel 
vovet at skrive en bog, der henvender sig bredt. Bogen indledes 
med et afsnit om hjernens opbygning og dens udvikling af forskel-
lige færdigheder. Det er en viden, som mange behandlere og un-
dervisere allerede sidder inde med. Andre har ikke denne baggrund. 
For dem håber vi, at dette afsnit vil kaste nyt lys over basale for-
hold om hjernen, og dermed give dem en baggrundsviden for at 
tilrettelægge en god og engageret idrætsundervisning.  

Vi har gjort en del ud af at beskrive forskellige symptomer op-
stået p.g.a. hjerneskader og deres indflydelse på idrætsvalget. I et 
afsnit gennemgår vi, hvordan de to hjernehalvdele både speciali-
serer sig og arbejder sammen. Dernæst kommer en gennemgang 
af, hvordan nye bevægelsesfærdigheder bygges op. Bogen rummer 
også et afsnit med forslag om undervisningstilrettelæggelse, for-
midling og lederroller. Vi ved, at der er mange barrierer, der skal 
overvindes, når vi gerne vil have hjerneskadede igang med idræt.  
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Dem vil vi komme ind på i et afsnit, der beskriver såvel skyld og 
skam som livsglæde og samvær. 

Gennem flere års arbejde med idræt, har vi opsamlet en del er-
faring omkring velegnede idrætter. Her tænker vi både på idræt -
ter, der umiddelbart kan bruges f.ex. boccia, dart, og curling, men 
også på idrætter, der med en større grad af tilpasning kan blive 
velegnede og udfordrende idrætter. Her kan nævnes styrketræning, 
billard og dans. Bogen slutter med at give nogle bud på en 
organi-seringsmodel for idrætten. Vi kommer ind på en 
almindelig for-eningsorganisering, og giver nogle bud på, 
hvordan tilbuddet kan bygges op om en specialskole eller et 
taleinstitut. 

Det er vort håb, at bogen kan bruges som inspirationskilde for 
alle, der ønsker at organisere idræt for hjerneskadede.  

De senhjerneskadede - idrættens målgruppe 

Vi har valgt at definere målgruppen for de beskrevne idrætsaktivi-
teter som personer med erhvervede, ikke fremadskridende hjerne-
skader. 

Det betyder, at vi først og fremmest tænker på personer, der har 
pådraget sig en hjerneskade på grund af en hjerneblodprop eller 
hjerneblødning. Årsagen kan også være et slag mod hovedet, en 
hjernesvulst eller en betændelses sygdom i hjernen. Endelig kan 
årsagen være manglende ilttilførsel til hjernen og påvirkning med 
opløsningsmidler. Vi er opmærksomme på, at der findes mange for-
skellige sygdomme, som er årsag til hjerneskader, men dels vil det 
blive for omfattende at beskrive alle disse neurologiske lidelser, 
dels betyder en fremadskridende sygdom, som f.eks. dissemineret 
sclerose og Parkinsons sygdom, at personens tilstand ofte forvær-
res. Dette må man nødvendigvis tage hensyn til ved planlægning 
af idrætsaktiviteterne, og i dårlige perioder vil det være naturligt 
at fravælge idræt. Ved skader i hjernen på grund af en fremadskri-
dende sygdom vil symptomerne dog være meget lig de symptomer, 
der ses ved de ikke-fremadskridende hjerneskader. Disse ligheds-
punkter vil derfor gøre det relevant at bruge ideer og informatio-
ner fra denne bog, hvis man ønsker at give andre grupper med 
hjerneskader gode idrætstilbud.  

Udtrykkene hjerneskade, senhjerneskade og erhvervet hjerne-
skade dækker i bogen alle det samme begreb: En sent erhvervet 
hjerneskade. 

Ligeledes har vi igennem hele bogen valgt at omtale den hjerne-
skadede som han. 
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og kontrolleres - dvs at kroppens bevægelser reguleres og afpasses 
på denne måde. 

Synscentret findes på nakkelappen og hørecentret på tindinge-
lappen i begge hjernehalvdele. Sprogcentret er beliggende i ven-
stre hjernehalvdel, og hos langt de fleste mennesker er sprogfunk-
tionen styret fra venstre side. Nogle venstrehåndede har sprog-
funktionen placeret i højre hjernehalvdel. 

Storhjernebarken udøver den overordnede kontrol med alle ner-
veimpulser, som hele tiden udløses fra diverse sanseceller og un-
derordnede hjerneafsnit. Hvis storhjernen bedøves, f.eks. af alko-
hol, eller skades, bortfalder den overordnede styring, og det bety-
der, at reaktioner som vrede, raseri og store følelsesudbrud iøvrigt, 
som er knyttet til underordnede hjerneafsnit, kan få frit spil, fordi 
den normale hæmning fra storhjernen er væk. 

Storhjernebarken er af afgørende betydning for det funktionelle 
samspil, der ligger til grund for intelligens, hukommelse, vilje og 
dømmekraft samt evnen til at analysere, vurdere og handle. 

Lillehjernen 

Lillehjernen ligger bagtil under storhjernen. Lillehjernen består også 
af to halvdele, der er i forbindelse med hinanden via nervebaner. 

Lillehjernen regulerer og samordner alle informationer om krop-
pens ligevægt og musklernes spændingsgrad igennem sensoriske 
og motoriske nervebaner. 

Ledningsbanerne forløber ukrydsede til og fra lillehjernen. Der-
for vil en skade i f.eks højre halvdel af lillehjernen give symptomer 
i højre side af kroppen. 

Hjernestammen 

Hjernestammen forbinder undersiden af storhjernen til rygmar-
ven. Igennem hjernestammen passerer utallige motoriske og sen-
soriske baner til og fra storhjernen, lillehjernen og rygmarven. 

Den forlængede marv 

Den nederste del af hjernestammen kaldes den forlængede marv, 
hvor de livsvigtige centre for åndedræt og kredsløbsregulering er 
placerede. 

Rygmarven 

Rygmarven begynder ved nakkehullet og ender i højde med den 
første lændehvirvel. Rygmarven ligger godt beskyttet i 
rygmarvs-kanalen, der dannes af ryghvirvlerne. Fra rygmarven 
udgår rygmarvsnerverne, som forgrener sig til begge sider af 
kroppens muskler og til følelegemer i huden. 
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Erhvervede skader i hjernen 

Langt de fleste hjerneskader, som rammer voksne, skyldes apo-
pleksi (slagtilfælde). Apopleksi bruges som fælles betegnelse for 
blodprop i hjernen og hjerneblødning, to forskellige sygdomme, men 
med mange lighedspunkter. 

En anden årsag til hjerneskader er slag mod hjernen, hvor især 
trafikulykker giver mange skader. Også voldelige overfald og slags-
mål kan give alvorlige skader, og det samme kan fritids ulykker 
som f. eks. rideulykker. 

Svulster og betændelsestilstande i hjernen kan ligeledes give 
skader, og påvirkning med giftstoffer f.eks. opløsningsmidler er også 
årsag til mange skader. Endvidere opstår hjerneskader på grund 
af iltmangel ved f.eks. hjertestop. 

Symptomer 

Symptomerne ved en hjerneskade afhænger af, hvor i hjernen ska-
den er sket, og hvor stort omfang skaden har. De almindeligste 
symptomer er: 
- lammelser 
- spasticitet, dvs. øget muskelspænding i nogle af de lammede 

muskler 
- nedsat eller ændret følesans 
- indskrænket synsfelt 
- sprogforstyrrelser 
- psykiske ændringer 

Storhjernen 

Ved en skade i højre hjernehalvdel ses ofte lammelser i venstre 
side af kroppen. Der kan også være lammelser i ansigtets, tungens 
og mundens muskulatur. Dette kan vise sig ved, at mundvigen  
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hænger, og det kan være svært at holde på mundvandet, at tygge 
og synke. Lammelserne i mundens og tungens muskulatur kan give 
problemer med at udtale ordene tydeligt.  

Skader i den højre hjernehalvdel giver endvidere ofte forstyrrel-
ser i den rumlige opfattelse, kaldet rum-retningsforstyrrelser. Det 
viser sig f.eks. ved vanskeligheder med at finde vej i både hjemlige 
og fremmede omgivelser. Disse forstyrrelser, hvor det kan være 
umuligt at kende forskel på højre-ven s tre, op-ned, foran-bagved, 
frem-tilbage, betyder også, at det kan være uoverskueligt  at tage 
sit tøj rigtigt på. 

En skade i højre hjernehalvdel giver ofte en mangelfuld evne til 
at erkende sin situation, hvilket kan vise sig ved, at den 
sygdoms-ramte bagatelliserer sin tilstand eller ligefrem benægter, 
at der er lammelser i venstre arm og ben. Dette fænomen kaldes 
neglekt. Ikke sjældent ser man en person med neglekt gå ind i 
dørkarme med venstre kropshalvdel, eller man ser en 
kørestolsbruger køre ind i personer og ting, som befinder sig til 
venstre for personen. 

Skader i venstre hjernehalvdel giver ofte lammelser og ændret 
følesans i højre side af kroppen og ansigtets højre side. Hvis ska-
den rammer sprogcentret, får man afasi, hvilket betyder, at sprog-
funktionen er forstyrret. 

Man skelner mellem ekspressiv afasi, som er forstyrrelse i ev-
nen til at udtrykke sig i tale og skrift, og impressiv afasi, som er 
forstyrrelse i evnen til at kunne forstå, hvad andre siger, og til at 
kunne læse. 

Hvor alvorlig afasien er, afhænger af skadens placering samt 
omfanget. Man kan møde personer med afasi, som slet intet kan 
sige, eller som blot kan sige enkelte ord. Andre med en lettere ska-
de kan gøre sig forståelig på nogle områder, og endelig vil der hos 
nogle personer ikke være et tydeligt kommunikationshandicap, men 
sprogforståelsen og evnen til at udtrykke sig sprogligt kan allige-
vel være forringet i forhold til tidligere.  

Lammelser og spasticitet 

Hvis det motoriske område i hjernen er skadet, optræder der lam-
melser. Afhængig af hjerneskadens omfang kan lammelserne vise 
sig fra en let kraftnedsættelse i nogle muskelgrupper til en total 
lammelse af alle muskler. Nogle lammelser forbliver slappe, men 
ofte ses en øget spænding i nogle af muskelgrupperne (spasticitet). 
For armens vedkommende i musklerne omkring skulderleddet og i 
albuens, håndleddets og fingrenes bøjemuskler. I benet vil der være 
spasticitet omkring bækkenets muskler, i hofteleddets og knæled- 
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dets strækkemuskler og i fodens nedadførere; dvs en person med 
spastiske muskler har "en kort arm og et langt ben!" 

Den øgede spænding i musklerne betyder, at det er vanskeligt, 
måske umuligt, at strække armen og bøje benet. I genoptræningen 
lægger man bl.a. vægt på, ved hjælp af specielle behandlingstek-
nikker, at mindske den abnorme spænding i musklerne, så det er 
muligt at genoptræne tabte funktioner.  

Årsager til spasticitet: Der findes både hæmmende og fremmen-
de impulser fra hjernen til muskulaturen. Disse impulser er hele 
tiden aktive og regulerer muskulaturens spænding. De hæmmen-
de impulser vil normalt forhindre, at der bliver overaktivitet i 
musklerne, og sørge for, at spændingen bliver afpasset efter det 
arbejde, som skal udføres, således at muskler med modsatrettet 
funktion ikke arbejder samtidig. Denne balance med tilpas mæng-
de impulser af hæmmende og fremmende art bliver slået i stykker 
ved hjerneskaden. 

Lillehjernen 

Ved skader i lillehjernen er symptomerne balanceforstyrrelser, og 
gangen er bredsporet, ukoordineret og usikker. Alle bevægelser af 
arme og ben er grove og rystende. Hvis der er lammelser, er disse 
slappe. 

Hjernestammen og den forlængede marv 

Selv begrænsede læsioner i denne del af hjernen kan medføre al-
vorlige symptomer. Her findes dels centrene for åndedræt og kreds-
løb, dels rummer området bl.a. ledningsbanerne fra hjernehalv-
delene til rygmarven, og dermed til hele kroppen. En skade i den-
ne del af hjernen kan føre til øjeblikkelig død, men kan også medfø-
re et såkaldt "locked-in" syndrom, hvilket betyder, at personen er 
vågen og orienteret, men totalt lammet.  
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Vi har så ofte oplevet, at de senhjerneskadede idrætsudøvere har 
overskredet den ene grænse efter den anden. Måske er denne græn-
se netop overskredet, fordi idrætten giver så total en oplevelse. 
Her bliver ikke trænet eller undervist specifikt i den funktion, der 
har lidt skade. Mange delelementer indgår i idrætten. Elementer-
ne vil hver på sin måde være med til at skabe den kulisse, der gør 
mestringen af idrætten mulig. 

For det tredie vil beskrivelserne i denne bog af de forskellige 
problemfelter, symptomer og adfærdsformer give instruktøren den 
indsigt og forklaring, der i første omgang vil gøre vedkommende 
mere forstående overfor ejendommelige eller ulogiske reaktioner 
hos den skadede idrætsudøver. 

Er der behov for mere viden, vil vi anbefale instruktøren i en 
samtale at dele sin usikkerhed med den skadede og dennes ægte-
fælle eller eventuelle hjælper, for på den måde at finde frem til den 
metode, der giver de fleste succesoplevelser. 
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Bevægelsernes 
udviklingsrækkefølge 

Enhver ny bevægelse, der skal indlæres, kræver megen energi og 
opmærksomhed fra personen. Sådan er det, når det lille barn skal 
lære at gå, og senere når det sætter sig for at lære at cykle eller 
sjippe. Barnet øver sig og øver sig, i timevis, i dagevis, til færdighe-
den er indlært. 

I starten er opgaven så svær, at barnet oftest falder på cyklen. Vi 
taler her om første fase, hvor barnet ikke har noget parat bevæge-
mønster. Men er opgaven interessant, dvs. at barnet er 
velmotive-ret for opgaven, fortsætter kampen for at holde cyklen 
kørende på to hjul. Efterhånden bliver succes'erne flere end 
fiasko'erne. Barnet kan køre på cykel. Men det sker under 
forudsætning af, at al opmærksomhed er koncentreret i 
aktiviteten. Kommer der blot den mindste ting i vejen, er det sket. 
Barnet vil i denne fase ikke kunne føre en samtale, eller nyde 
udsigten under køreturen. Vi taler her om anden fase, hvor 
aktiviteten afvikles under opmærksom-hedskrævende kontrol.  

Tredie fase indtræffer efter endnu lang tids øvelse. Nu kan bar-
net så let som ingenting manøvrere sin cykel rundt, række hånden 
ud, følge med i, hvad der sker rundt omkring, og endda snakke 
samtidig. Vi taler her om, at bevægelsen er automatiseret. Dette 
er en beskrivelse af, hvordan en færdighed starter med at omfatte 
mange hjerneområder, for senere at blive automatiseret og der-
med afviklet gennem dybereliggende hjernestrukturer. Denne ud-
vikling er meget tydelig, når det gælder børn. Det er dog præcis de 
samme ting, der sker hele livet igennem. Hver gang, vi kaster os 
ud i nye opgaver af bevægelsesmæssig karakter, kan vi på egen 
krop opleve os selv i disse tre faser. I idrætsudfoldelse er denne  
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Dette kan betyde, at den skadede kan have svært ved at styre 
sig selv, både sprogligt og adfærd s mæs sigt, og han kan fremstå 
som utilregnelig og aggressiv. Selv en ubetydelig ting kan udløse 
en voldsom reaktion, og det er klart, at en sådan adfærd kan give 
store sociale problemer. 

I forbindelse med idrætsudøvelse er det vigtigt, at instruktøren 
giver sig god tid til at forklare reglerne, og at man ved hver træ-
ningstime ridser op, hvad der skal foregå, for at undgå forvirring 
og misforståelser, som kan udløse et vredesudbrud. Det er vigtigt 
at bruge samme fremgangsmåde ved indlæring og gentagelse af 
aktiviteter. En person med en skade i den forreste del af hjernen 
kan rent fysisk deltage i stort set alle former for idræt, da der ikke 
vil være lammelser, nedsat følesans eller balanceforstyrrelser. Det 
vil dog være en fordel at undgå holdspil som fodbold og håndbold, 
da kampen om bolden og kropskontakten meget nemt kan udløse 
aggressive situationer, som den skadede ikke kan styre. 

Individuelle spil som badminton, tennis og bordtennis er mere 
at anbefale, og gymnastik, boccia og svømning er også gode idræts-
grene til personer med denne type skade. Eventuelt kan en mang-
lende evne til at danne overblik og planlægge være et problem i 
forhold til de nævnte spil, men en god instruktion og træning vil 
kunne støtte idrætsudøveren, så han får en god oplevelse igennem 
sin idræt. 

Som idrætsinstruktør skal man være opmærksom på at undgå 
situationer, som kan fremprovokere en voldsom reaktion, men hvis 
det forekommer, er et forsøg på at aflede det bedste, man kan gøre i 
den situation. Hvis dette ikke får den ophidsede person ned på jor-
den igen, kan man prøve "at vende ryggen til" og undgå kontakt. 

En sådan adfærd kan naturligvis give problemer i forhold til 
idrætsforeningens/idrætsgruppens øvrige medlemmer, både i 
idrætslig og social sammenhæng. Det er derfor af største betyd-
ning, at trænere og ledere kender til årsager og problemer, så de 
kan forklare de øvrige idrætsudøvere om grunden til den ejendom-
melige adfærd, hvis det skønnes nødvendigt - viden udløser for det 
meste øget forståelse og tolerance. 

Skader i venstre hjernehalvdel ~ afasi  

Tidligere i bogen har vi kort været inde på, at afasi både kan være 
problemer med at forstå, hvad andre siger, og problemer med selv 
at udtrykke sig. 

Nogle skader sidder lokalt omkring sprogcentret, så den hjerne-
skadede "kun" har afasi, men ofte er skaden mere omfattende, så 
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