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Dagens samhälle ställer höga krav på människors effektivitet, men vad händer när det inte längre fungerar?
Det som inte syns är svårt att förstå sig på. Men det kan ändå vara det osynliga som har störst betydelse för hur
vardagen fungerar för den som haft en skallskada, stroke eller annan sjukdom som påverkar hjärnan. I den här
boken berättar vi om ett osynligt handikapp som är vanligt vid skada eller sjukdom i nervsystemet och som
kan bli ett långvarigt problem - hjärntrötthet. Nu verkar behandlingsmöjligheter vara i sikte! Birgitta
Johansson är fil dr och specialist i neuropsykologi och Lars Rönnbäck är professor och överläkare i neurologi.
Båda arbetar vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i
Göteborg. De arbetar sedan flera år med att försöka klarlägga mekanismer bakom mental trötthet/hjärntrötthet
efter skada eller sjukdom i nervsystemet, utveckla diagnostiska instrument och genomför behandlingsstudier.
se om hjärntrötthet.
Började med mina den 15:de juli 2012 dvs i måndags och jag kände mig redan att ångesten inte kändes alls
samt så blev jag gladare och mindre nedstämd om. Begreppen är många och dimmiga. Jag fick några dagar
sedan Fentanyl plåster 12 mg för mina ryggsmärtor, men mår så illa nu och orkar inte upp o sköta om mig.

VAD HÄNDER NÄR HJÄRNAN INTE ORKAR. Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare.
Mental trötthet eller hjärntrötthet. Här finner du viktig information om din hälsa och förklaring till varför ditt
liv ser ut som det gör. Ett PM på internetmedicin. Mental trötthet är en bekymmersam konsekvens efter
traumatiska skallskador, stroke och annan sjukdom i nervsystemet. Jag har diagnoserna Asperger. Mental
trötthet är en bekymmersam konsekvens efter traumatiska skallskador, stroke och annan sjukdom i
nervsystemet. Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare.
VAD HÄNDER NÄR HJÄRNAN INTE ORKAR. Liotyronin är ett hormon som kroppen normalt
producerar själv, det är bland annat när det inte fungerar som ämnet tillsätts utifrån. Sambon orkar inte mer vad ska vi ta oss till. Sambon orkar inte mer - vad ska vi ta oss till.

