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Ændret væremåde 

– et MS-symptom



Ændret væremåde



• Årsager til ændret væremåde

• Forskellige former for ændringer

– Fastlåsthed i tænkningen – nedsat erkendelse

– Nedsat motivation

– Problemer med at regulere følelser

• Pause

• Håndtering af ændringer

– Ændrede livsvilkår

– Støtte til igangsætning og planlægning

– Impulshæmning

Program



Hjernens netværk



Hjernen og regulering af følelser 



• Ændret kognition

Problemer med løbende at kunne vurdere i forhold 
til mål og foretage eventuelle justeringer – svært 
at ændre arbejdsstrategi. Problemer med at 
moderere sine handlinger til vekslende krav, derfor 
ofte persevererende (hænger fast). 

• Ændret væremåde

Kan medføre en rigid og 
ufleksibel væremåde. 
Nedsat erkendelse.

Fastlåsthed



Bent: ”Vreden kan vare ved i flere dage”.



• Ændret kognition
Problemer med at få en ide, derefter planlægge 
aktiviteten, herunder rækkefølge af de forskellige 
delaktiviteter.

• Ændret væremåde
Initiativsvækkelse, reduceret 
spontanitet, apati,
latenstid, forstyrrelser i 
motivation og engagement.

Nedsat motivation



• Ændret kognition
Problemer med at fastholde opmærksomheden på 
målet samtidig med, at der tages hensyn til egne behov 
og situationens krav. Nedsat hæmning af impulsive og 
irrelevante reaktioner. For hurtigt tempo.

• Ændret væremåde 
Svigtende hæmninger, nedsat sociale 
fornemmelser, irritabilitet, 
ubekymrethed, følelsesmæssige 
svingninger (labilitet), impulsive
og uovervejede udbrud.

Regulering af følelser



Bent oplever det som, at ”Hjernen ikke 

kan følge med, inden talen kommer…det 

kan være upassende”.



• En række symptomer der kan 

komme som en medfølgende 

eller associerede lidelse.

• Vil hos alle, der får disse 

vanskeligheder, medføre reducerede kognitive 

styringsfunktioner og dermed ændret væremåde.

Sekundære årsager



• Smerter og føleforstyrrelser

• Træthed (og søvnproblemer)

• Stress

• Kriser

• Medfører både fastlåsthed i 

tænkningen, nedsat motivation 

og problemer med at regulere 

sine følelser.

Sekundære årsager



• Depression

• Angst

• Medfører problemer med at regulere følelser men 

primært fastlåsthed og nedsat motivation.

Sekundære årsager



Pause



Fra lykke til ulykke er der kun et skridt

Fra ulykke til lykke er der en lang vej

(jødisk ordsprog)



• Det handler om at gøre vejen tilbage til lykke så 

kort og let som muligt. En forudsætning er en aktiv 

forholden sig til livsændringerne og tabene. 

• Grundlæggende handler det om indsigt, 

erkendelse og accept. Når man 

ved, hvad man kan nu og her, 

kan man orienterer sig om sine 

muligheder i livet.

Når livet ændrer sig



• Enhver ændring, stor som lille, vil medføre en 

reaktion – en forholden sig til den nye situation

• Tabet og ændringens karakter samt 

måden at forholde sig har betydning

for reaktionens karakter. 

Nogle ender i krise.



Bent: ”Hvad er det for en størrelse, 

man har fået med sig?”



• En kort periode

• Kaos. Orienteringen mistes.

• Forskellige reaktioner; vrede, gråd, upåvirket 

(benægtelse, nedsat sygdomsindsigt)

• Praktisk hjælp, være tilstede og drage omsorg, 

tavst samvær evt. med fysisk berøring og aktiv 

lytning, giv plads til at tale om 

tabet igen og igen.

Chok



• En fast tro på at alt nok skal blive som før uanset, 

hvad andre fortæller dig. Dette stadie er præget af 

benægtelse. 

• Hvis man har haft mange sygdomsangreb, er det 

ikke altid, at man kommer på dette stadie.

Håb



• Frustration.

• Nedsat appetit, søvnproblemer, nedsat 

hukommelse og koncentration.  

• Sorg, had, skyld- og skamfølelse.

• Vær særlig opmærksom på skyld- og skamfølelse, 

som kan forlænge perioden. 

Reaktion



• Tiltagende erkendelse af de ændrede forhold. Man 

kan begynde at se fremad.

• Sorgen over ændringen dukker op igen og igen, 

men ikke med samme intensitet.

• Vigtigt med støtte af venner, familie og 

professionelle.

Erkendelse



• Accept af, at der er forskel på det tidligere 

funktionsniveau og det nuværende.

• Begynder at leve livet igen. Hvis man har fået 

bearbejdet sorgen på en god måde, kan det give 

en styrke og modenhed i livet. Man kommer ofte 

derved lettere igennem fremtidige kriser.

• Støtte til at komme i gang med nye 

aktiviteter/livsindhold.

Accept



Gitte: ”Det blev meget nemmere at lade 

sklerosen leve i vores hus – også”



• Start med indsigt 

• Viden om kognitive følger efter MS

• Viden om ændrede væremåder

• Viden om konsekvenserne

– Kognitivt

– Følelsesmæssigt

– Socialt

• Viden om kompensation

At arbejde med erkendelse



• Dernæst skånsom konfrontation

– Direkte i dagligdagen

• Benyt ”skygge”

• Benyt video

At arbejde med erkendelse



• Stop op inden handling og planlæg/gennemtænk 

opgaven. Sæt et klart mål (skaber motivation).

• Strukturer og planlæg opgaven. Lav liste med 

delopgaver. Overvej rækkefølge og tidsforbrug. En 

ting ad gangen. God tid.

• Lær at holde pauser med delevalueringer. Bed 

andre om feedback. Tjek.

• Fastholdelse i opgaveløsningen evt. ved at snakke 

højt eller vinge af på liste.

Planlægning er apatiens fjende



• Små sedler f.eks. på udvalgte steder.

• To-do-lister.

• Alarm/æggeur.

• Kalender til at strukturere opgaven, dagen, ugen 

og måneden.

• Digitalt kamera; oversigter med digitale

billeder - optag rækkefølger i 

arbejdsopgaver, udgangspunktet 

inden noget skilles ad. 

Hjælpemidler



• MemoAssist

App som hjælp til struktur



• Ved fastlåsthed. Undgå at blive i situationen

– Flyt bevidst dine tanker fra det, de kredser om

– Flyt dig rent fysisk fra situationen

• Andre kan undgå at fastholde emnet. Lad være 

med at tale om f.eks. vreden – det forstærker 

følelsen og perseverationen. Lad det 

ligge/passere.

Hjælp fleksibiliteten på vej



• Giv tid, så du får styr på tænkningen (og følelserne), 

så du ikke handler på øjeblikkets impuls.

• Fjern dig fra vreden

• fra situationen (forlad rummet)

• fra følelsen (ved hjælp af 
stop- og afledningsteknikker)

Impulshæmning



• Stopteknikker (afledningsteknikker)

• Sproglige teknikker f.eks. at tælle til 10. 

• Visuelle teknikker f.eks. i tankerne at visualisere 

et billede, som symboliserer at stoppe op.

• Se dig omkring i rummet, hæft dig ved alt, der er 

hvidt, nævn genstanden inde i dig selv eller højt.

• Gennemgå dine kropsdele én for én med start i 

venstre lilletå og helt op til issen.

• Registrer tanken, kategoriser den og lad den 

passerer (eks. lad den stige til vejrs som en 

ballon).

Impulshæmning



• Praktiserende læge eller skleroseteam 

• Scleroseforeningens psykologer

• Sclerosehospitalerne 

• Send spørgsmål til Scleroseforeningens 

netrådgivning

• Link til video med Bent og Gitte 

https://www.youtube.com/watch?v=bylKQlBf0IQ

eller via www.scleroseforeningen.dk/shop

Hvor kan du få rådgivning?

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.youtube.com_watch-3Fv-3DbylKQlBf0IQ&d=DwMFaQ&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=gaLMIq8rwr7gkmZuVhNyIzZuFCYfFE06kx-T4a6tDxc&m=zZ3BJpMd0pZVIyuj8N5X5d0z-ge_PjEJq-88EHE4O6w&s=jFb7dvVG7OODZucaFR7-nIoGW77qeEz96haI2EWyd0c&e=


Tak for i aften
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Huskede du Husstandsindsamlingen?

Tak for i aften

og kom godt hjem!



• Hjernens dirigent – frontallapperne og den civiliserede 

bevidsthed af Elkhonon Goldberg, Psykologisk Forlag, 

2002. 

• Motivationssamtalen af William R. Miller og Stephen 

Tollnick, Hans Reitzels Forlag 2004

• Kompliceret sorg af Hansjörg Znoj, Dansk psykologisk 

Forlag, 2006.

• At overvinde vrede og irritation af William Davies, forlaget 

KLIM, 2008

• Heltefærd (undervisningsmateriale der skaber indsigt), Kit 
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