
P S Y K O L O G  L O U I S E  M E L D G A A R D  B R U U N  

KOGNITIVE 
VANSKELIGHEDER 



KOGNITION - TÆNKNING 



RESTITUTION EFTER DEPRESSION 
Funktionsniveau 

Tid 

Stemningsleje 
Kognition 
Normalt niveau 



Selvbebrejdelser 

Kognitive vanskeligheder Stress, angst, depression 



KOGNITIVE VANSKELIGHEDER VED 
AFFEKTIV LIDELSE 

•  Regulering af opmærksomheden 
•  Spændvidde 
•  Evnen til at dele 
•  Evnen til at fastholde over tid 

(koncentration) 

•  Eksekutive funktioner 
•  Arbejdshukommelse 
•  Overblik 
•  Planlægning 
•  Problemløsning 



OPMÆRKSOMHED 

• På ydersiden 
•  Virker fjern, 

uengageret 
•  Laver fejl 
•  ’Glemmer’ 
•  … 

• På indersiden 
•  Fastholdes i negative 

tanker 
•  Ingen kontrol over 

fokus – distraktion fra 
negative tanker 
kræver stærk stimulus 



EKSEKUTIVE FUNKTIONER 
- DIRIGENTEN 

•  ’Skal finde vej uden et landkort’ 
•  ’Kaos’ 
•  ’Svært ved at træffe beslutninger’ 
•  ’Svært ved at ’se mig ud af vanskelighederne’’ 
•  ’Følelsesstyret’ 
•  ’Kan ikke tænke logisk’ 
•  ’Som om jeg har det her puslespil… 
•  ’Afhængig af andre’ 

 
 



KOGNITIVE VANSKELIGHEDER 
”USYNLIGE VANSKELIGHEDER” 

  
  



HVORDAN AFHJÆLPES KOGNITIVE 
VANSKELIGHEDER? 

•  Hvad vil jeg gerne være bedre til? 
•  Hvad har betydning for min hverdag, 

mine ønsker og mine muligheder 

•  Hvordan afhjælpes 
vanskelighederne? Afhænger af: 
•  Typen af vanskeligheder 
•  Livssituation 
•  Personlighed 
•  Læringsstil 

•  Husk 
•  At hoppe over hvor gærdet er lavest 
•  Hvad du er god til 



Fysisk 
aktivitet 

Lys 

Pauser 

Søvn 

Fællesskaber 

Rutiner 

Stress 

Psykiatrisk 
lidelse 

Alkohol og 
stoffer 

KOGNITIONENS PÅVIRKELIGHED 
- BOOSTERE OG BREMSER 



RUTINER STØTTER TÆNKNINGEN 



AFLASTNING AF HJERNEN 
- HVORDAN FÅR DIRIGENTEN FRI?   

•  Strategier til styring 
•  Planer/skemaer 

•  Madplaner 
•  Pakkelister 

•  Kalender, bruges fast 
•  Planlægning og strukturering 
•  Energiregnskab 
•  Hukommelse – bagud og fremad 

•  Faste rutiner i hverdagen 
•  Morgen- og aftenrutiner 

•  Faste pladser til ting 
•  Taske, bøger, mapper 
•  Mobil, nøgler, pung 

 
Rutiner sparer energi og stiller færre krav til tænkningen…..og er slet ikke 
så kedelige…. 



”Vanens magt” 
 

 ”Det sidder på rygraden” 



PAUSER, PAUSER, PAUSER 



HVAD ER EN HJERNEPAUSE? 

Hvis du ikke giver hjernen pause, 
tager den selv en 

•  Hvornår stilles der ikke krav til din 
opmærksomhed og 
styringsfunktioner? 

•  Hvilke aktiviteter kræver ikke, at 
du: 
•  forholder dig til ny viden, valg og 

muligheder? 
•  skal gøre noget andet i dag, end 

du gjorde i går? 



STRATEGIER DER STØTTER 
OPMÆRKSOMHEDEN 

•  Ydre strategier 
•  Tilpasning af miljø, så der er 

færre udefrakommende 
forstyrrelser 

•  Indre strategier 
•  Personlige strategier. Disse 

strategier er en evne, man 
udvikler og træner hos sig selv, 
og som man har med sig alle 
vegne 



EKSEMPLER PÅ YDRE STRATEGIER 

•  Minimér larm og støj   
•  TV, radio 
•  Tændes maskiner der larmer, ex. vaskemaskine, på et 

hensigtsmæssigt tidspunkt? 
•  Brug af ørepropper 
•  Brug af ”lydtæppe”, ex musik 

•  Minimér forstyrrelser  
•  Telefon på lydløs, brug optaget-skilt 
•  Ryddelige arbejdsomgivelser  
•  Træk gardiner for  



STØTTE TIL OPMÆRKSOMHEDEN 
- INDRE/EGNE STRATEGIER 

•  Træning af mentalt fokus 
•  Åndedræt 
•  Yoga, pilates, kampsport 
•  Kreative projekter – fx tegne, strikke, bygge  
•  Udendørsaktiviteter – gåtur, løbetur, pasning af dyr 
•  Hobbies - fx ridning, fiskeri mv. 
•  Puslespil 
•  Fotografering 

•  Tidsafgrænsning på hvor længe man skal sidde 
med en given opgave, brug evt. alarm/timer 

•  Belønning for mental indsats 
•  Holde fri, se afsnit i TV-serie, spise….. 



LÆSNING 
- EN OPMÆRKSOMHEDSKRÆVENDE 

AKTIVITET 
•  Afkodning og indkodning 

•  Gode råd: 
•  Læs når mentalt frisk 
•  Læs i en afgrænset periode (fx 20 

min.) 
•  Kort tekst, fx novelle, artikel 
•  Godt tryk/print (ikke ’billigbog’), stor 

skriftstørrelse 
•  Brug evt. farvet folie (Irlen method) 



OPMÆRKSOMHEDSKRÆVENDE 
SITUATIONER 

•  Strikke 
•  Tykkegummi 
•  Tegne/doodle 
•  Bolde 
•  …. 

•  Undgå situationerne, når du er mest belastet af 
opmærksomhedsvanskeligehder 



STRATEGIER TIL INITIERING/
IGANGSÆTNING 

•  Støtte fra andre 
•  Aftaler med andre om at følges/gøre det sammen/blive 

mindet om 

•  Egne strategier 
•  Kalender 
•  Tilmelding/forpligtelse til faste hold/aktiviteter 
•  Knytte pligt til lyst 
•  Større målsætninger deles op i mindre delmål 



INFORMATION OM KOGNITIVE 
VANSKELIGHEDER VED AFFEKTIVE 

LIDELSER 
Google: ”Når opmærksomheden svigter” - Bog om 
kognitve vanskeligehder ved affektive lidelser kan downloades i 
pdf-format 
http://kropogsjael.dk/wp-content/uploads/7939-
Kognitiv_bog.pdf 

 





WWW.PSYKIATRIFONDEN.DK 

Information om 
kognitive 
vanskeligheder 



WWW.PSYKIATRIFONDEN.DK 

Filmklip – 
information om 
kognitive 
vanskeligheder 





 
Tak for opmærksomheden 

louise@meldgaardbruun.dk 

Illustration: Jakob Tranberg 


