
NEUROPSYKOLOG ANNE-METTE GULDBERG  

Specialist og supervisor i klinisk neuropsykologi 

Neuropsykologisk rådgivning og samtaler 

 

 

Jeg tilbyder samtaler, hvor du kan få en bedre forståelse af de 
ændringer, der sker, når du eller en nærtstående har fået en 
hjernesygdom. Ofte medfører det kognitive ændringer fx i form af 
ændret hukommelse, overblik og initiativ.  

Uanset om ændringerne skyldes en sygdom, der udvikler sig eller de er af 
mere midlertidig karakter, kan det være meget indgribende i det liv, man 
plejede at leve. Hvis man får en større forståelse af hjernen og hvordan 
både følelsesliv og evnen til at tænke og handle kan blive ændret, er det 
også lettere at få/give den rette støtte og bevare respekten for hinanden i 
familien.  

I samtalerne inddrages både neuropsykologi og eksistentielle aspekter.  

Jeg har specialviden om demenssygdomme og andre hjernesygdomme og 
udfører også neuropsykologiske undersøgelser, hvor man ved hjælp af 
forskellige test kortlægger de kognitive funktioner. 
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Eksempler på situationer, som jeg kan hjælpe dig videre fra: 

Lettere kognitive ændringer 

I takt med den almindelige aldring sker der gradvis ændringer i den 

måde ens hjerne fungerer på. Hvordan tackler man disse udfordringer, 

ændrer sin strategi og accepter tilstanden? Længerevarende 

belastning efter fx depression og stress-tilstande kan også medføre 

kognitive ændringer, som du kan lære at håndtere bedre. 

Livet med fremadskridende sygdom 

I starten af sygdommen kan der opstå lettere kognitive 

vanskeligheder, som kan være svære at forstå og det kan være en 

udfordring at finde fodfæste i den nye situation. I samtalerne kan 

fokus være på accept og mestring af aldring og sygdom. 

Som pårørende 

Hvis du har et nærtstående familiemedlem, der er ramt af demens 

eller hjerneskade, kan der opstå følelsen af sorg og tab. Hvordan kan 

man bedst støtte og hvordan bevarer man respekten for hinanden? 

Hvordan klarer man kritiske situationer og konflikter? Jeg kan tilbyde 

samtaler, der hjælper dig til at forstå og bedre kunne leve med den 

nye situation.  

Få mere viden om sygdommen og hjernen 

Måske har du har brug for 1-2 samtaler med fokus på en ændring, som 

er sket som led i sygdommen. Det kan være en ændret måde at handle 

eller reagere på hos dig selv eller din pårørende. Med øget viden om 

sygdommen kan man blive bedre til at forstå og støtte hinanden. 


