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«Utsikten är inte alltid bäst från 
den högsta toppen!» 



«Kan någon visa mig vägen 
till utsikten?» 



En «liten» stroke,  
men mer än stor 

nog för mig 



Jag saknade inte 
svar på frågor, jag 
saknade frågor. 



Jag hade förlorat 
det som gör att  

jag är jag 



«Nu måste du  
sluta vara så jäkla 

strokig!!!» 



«Så skönt att  
du har blivit precis 

som förut!» 

Hjälp! 



När jag inte kunde 
förstå mig själv, hur 

skulle då andra 
kunna förstå? 



Vad är skillnaden mellan  
Thomas Fogdö och mig? 



Du kan se att Thomas har utmaningar! 



Jag skall «framåt», 
inte «tillbaka»! 
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http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=LdQ2j9m8_UI-pM&tbnid=GhPEaWBy_TJCOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://laererraad.wordpress.com/2012/08/20/22-juli-kommisjonen-om-malestyring-noen-som-kjenner-seg-igjen/&ei=REIrUdKlOor24QTsnoCoAw&bvm=bv.42768644,d.bGE&psig=AFQjCNFuxQCnJLu4qyI6--hm6G9RTBQLew&ust=1361875430492980


Vad är jag fortfarande bra på? 

och vad måste jag lösa på «nya» sätt? 
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Lyckat ”hanteringsarbete”  
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fungerar. 

• Att du vågar ta det 
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• Att du vågar prova och 
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• Att du aldrig ger dig! 

• Att du vet att det tar tid 
och att du tar dig tid. 
Och… 



…att dina närmaste 
hejar på dig…  

(I starten…under vägen…och så länge du behöver det.) 



…kom ihåg att heja på 
dem som hejar på dig…  
(I starten…under vägen…och så länge de behöver det.) 

 



…och att alla involverade bidrar till  
en skräddarsydd, effektiv och  

«sömlös» rehabilitering. 

  
 



Målet för träningen:  

En vardag i balans 
och med god 

livskvalitet 
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Hur träna 
«vakenheten»… 
…så att jag kan leva med 

«tröttheten»? 



Marcus Hellner 

«Trötthet» = Negativ kraft 



Petter Northug 

«Vakenheten»= Positiv kraft 



Mitt mål när det verkligen gäller: 

Hålla «vakenheten» ett hästhuvud 
före «tröttheten» 





«… nu skall jag vinna Vasaloppet nästa helg!» 



När jag är kraftlös,  
måste jag använda krafter. 

Båda i generell och specifik  
fysisk träning 





Begränsad kapacitet 

Hur röja plats till att handtera  

det viktigaste? 

















 
Att hitta mitt nya jag,  
när huvudet «haltar» 

 
• Hur blir jag nöjd med  
att jag aldrig blir som förut?  

• Hur kommer jag ut ur offer-rollen? 













 
Att våga ta  

det första steget … 

… på en helt ny, okänd och 
krokig väg 





 
Att sätta upp små mål … 

… och gärna ändra riktning 
under vägen. Jag lär mest av 

att prova och fela. 





 
Min läkare  

– den trygga mittpunkten 

Erfarenhet från strokehabilitering, men viktigast: 

Lyssnande, nyfiken, kommunicerande, 
ohögtidig, ärlig - och med «ett hav av 

tid». 





 
Kände att varken neurolog 
eller neuropsykolog «såg 

mig»! 

Fick mig att känna att jag egentligen 
inte hade några utmaningar. 

Och var är psykologen??? 



Neuropsykologisk test 
• Uppfattning av känslointryck och motorik 
• Språkfunktioner 
• Sammansatta motoriska handlingar  
• Visuell och rymlig perseption 
• Psykomotorisk tempo, uppmärksamhetsfunktioner 
• Minne 
• Abstrakt tänkande och problemlösning 
• Förmåga att strukturera, planera, sätta igång och 

kontrollera sammansatta handlingar (exekutiva 
funktioner). 

• Beteendemässiga och känslosmässiga funktioner. 
 



Neuropsykologisk test 
• Uppfattning av känslointryck og motorik 
• Språkfunktioner 
• Sammansatta motoriska handlingar  
• Visuell och rymlig perseption 
• Psykomotorisk tempo, oppmärksamhetsfunktioner 
• Minne 
• Abstrakt tänkande och problemlösning 
• Ämne till att strukturera, planera, sätta igång och 

kontrollera sammansatte handlingar 
(eksekutivfunktioner). 

• Beteendemässiga och känslosmässiga funktioner. 
 





http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=BhYhfdaNFDLk1M&tbnid=pSra408wfJpNYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sundhedslex.dk/synsforstyrrelser.htm&ei=Yi0rUZeHGuer4ASLiYGACw&psig=AFQjCNHYxBqCgYQedRhYkHZeuaeKMZPPCQ&ust=1361870519870864


http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1rx6KgqyB3CgVM&tbnid=2KgiCuZvyOnVJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tj.dk/link.asp?ProductGuid=G851-17-981&GroupGuid=4555&ei=5jcrUefNKOnh4QSWi4GICA&psig=AFQjCNHqsR5xqWB6CEb8XJFucErxHmM3HA&ust=1361870745837696


http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1rx6KgqyB3CgVM&tbnid=2KgiCuZvyOnVJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tj.dk/link.asp?ProductGuid=G851-17-981&GroupGuid=4555&ei=5jcrUefNKOnh4QSWi4GICA&psig=AFQjCNHqsR5xqWB6CEb8XJFucErxHmM3HA&ust=1361870745837696
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=kGsRFGBB3Uc9eM&tbnid=nOvTgFKR_kzitM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ansatte.cerg.no/ansatte.html&ei=bzgrUba7DufQ4QT6nIGADA&psig=AFQjCNH7CnBAplIgWuMKLtQnVw26d6jIKw&ust=1361873346403982


http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=AKxQJj-J7umA6M&tbnid=CjKbz3CjJRrFRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Startmotor_Suzuki_Carry_Mini_bus_ST90.jpg&ei=J0srUbTIB4qL4AT-s4CABA&bvm=bv.42768644,d.bGE&psig=AFQjCNEJMQ8q2Dh5uhR4MyNXFv5OPXgX2g&ust=1361878158743917






http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=FXUwXkec5tmFbM&tbnid=WN6RN2undl7VEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://unionscene.no/index.php/program/detalj/en_liten_forestilling_om_sjonglering_romantikk_og_tog&ei=sUYrUbvSAc764QSu6IHYDw&bvm=bv.42768644,d.bGE&psig=AFQjCNFpb3zFjkdWK0rNKnVg5yXgZe00Hg&ust=1361877004566386


Psykologen har fått mig att 
förstå och acceptera: 

 
  

• Mitt nya «jag». 
• Min nya, begränsade kapasitet 
• Vad som ger mig krafter och  

vad som tar kraft ifrån mig 
• Vad jag kan göra något med. 
• Vad jag kan och bör «parkera». 



Så varför är psykologen så 
frånvarande i 

strokehabiliteringen? 



 
Blir de anhöriga glömda? 

• Min fru fick «gärna  
vara med» vid utskrivningen  
från sjukhuset. 

• Jag tog själv initiativ till att  
hon fick ett samtal med min  
läkare. 

• Familien var med på Sunnaas en dag  
den sista veckan av sjukhusvistelsen. 



Anhöriga har rättigheter 
Lag om patient- och brukerrettigheter  
(Patient- och brukerrettighetsloven).  
Kapitlen 3 och 4 tar sig speciellt an: 
• Anhöriga skall säkras nödvändig information.  
• Anhöriga skall tillsammans med patienten ha 

inflytande i utformingen av hjälpbehovet till den 
de är anhöriga till.  

• Anhöriga skall betraktas som en resurs. 
• Anhörigas egna behov skall uppmärksammas. 
• Det skall riktas särskild uppmärksamhet mot barn 

som är anhöriga. 
 



 
Mycket kan jag göra  

för att jag har haft stroke,  
inte trots att 

Fokus på nya möjligheter,  
inte på begränsningar 















 
Vändpunkten:  

Då jag bestämde mig för  
att börja tycka om  

den nya Jan 
• Personlighet (kreativ som 
tidigare, men mindre analytisk) 

• Värden 

• Prioriteringar 





 
Humor - den allra bästa 

medicinen 

Och med bara positiva 
biverkningar 









Tack för mig… 
…och lycka till! 


