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Hjerneskade og hverdagsliv Dorthe Kildedal Nielsen Hent PDF Bogen skildrer hverdagslivet for mennesker
med sent erhvervet hjerneskade ud fra en omfattende interviewundersøgelse med 30 senhjerneskadede. Til
forskel fra handicappede, som er født med en hjerneskade, er der for senhjerneskadede tale om en kolossal
omvæltning fra at være normalt fungerende og til at skulle skabe sig en ny tilværelse som handicappet, idet
erkendelsen af en fremtid som handicappet markerer det voldsomt vendepunkt i forhold til det enkelte

menneskes liv og identitet.

I bogen beskrives senhjerneskadedes subjektive oplevelser af barrierer for genetablering af et aktivt og socialt
liv gennem fem forskellige typologier: Hjerneskaden, identiteten, relationerne, den sociale indsats samt

materielle omstændigheder. Ud fra et udviklingsorienteret hverdagslivsperspektiv sættes fokus på
senhjerneskadedes ønsker og behov for fremtiden, muligheder og begrænsninger i mødet mellem system og

bruger samt erfaringer vedrørende metodeudvikling og brugerinddragelse i socialt arbejde med
senhjerneskadede.
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