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Vi eksporterer viden om hjerneskaderehabilitering til Kina  
 

Det kinesiske selskab Sino-Fortune og Center for Hjerneskade har netop 
indgået en 5-årig kontrakt om undervisning, supervision og udviklings-
samarbejde - både online og i Kina.  
 

Målet er at drive rehabiliteringscentre efter dansk model i Kina.  
 

I første omgang er der tale om et nybygget center i Tianjin, sydøst for  
Beijing. Det nye center blev indviet ved en åbningsceremoni den  
8. januar 2019, hvor direktør Frank Humle holdt tale om den danske  
rehabiliteringsmodel. 

 

Læs mere og se artikel fra fagbladet Fysioterapeuten     

Dansk Center for Hjernerystelse bliver en realitet  
 

En af hovedopgaverne for det nye center bliver at samle den seneste  
evidensbaserede forskning og at dele viden med fagpersoner, hjernerystel-
sesramte og pårørende, medier, skoler og institutioner og idrætsforenin-
ger. 

 

Center for Hjerneskade har sammen med Hjernerystelsesforeningen søgt 
satspuljen på sundhedsområdet og fået bevilget 8,5 millioner over 4 år. 
 

Det nye center etableres i tilknytning til Center for Hjerneskade, og de  
første medarbejdere er ansat pr. 1. marts 2019.  
 

Leder af Dansk Center for Hjernerystelse bliver lektor i neuropsykologi, 
cand.psych., ph.d. Hana Malá Rytter, og fysioterapeut Henriette K. Henrik-
sen fra Center for Hjerneskades Commotio-enhed er ansat som projektmed

Amagerfælledvej 56A, 2300 Kbh. S. Tlf. 35 32 90 06. www.cfh.ku.dk 

2018  
Copenhagen Concussion Conference 

2018 Copenhagen Concussion Conference  
 

Center for Hjerneskade afholdt i november 2018 en international  
konference om state-of-the-art inden for forskning og behandling af  
hjernerystelse hos både børn og voksne.  
 

Konferencen belyste både biomedicinske og psykologiske aspekter med  
særligt fokus på de langvarige følger, dvs. postcommotionelt syndrom. 
 

Oplægsholderne var forskere og praktikere fra Canada, USA, England og 
Schweiz, og de 266 deltagere kom fra både Danmark og udlandet. 
 

Læs referat af konferencen her 

Leder af Dansk Center for Hjernerystel-
se Hana Malá Rytter, cand.psych., ph.d. 

Center for Hjerneskade skriver GOP til almen genoptræning 

 

Fremover vil vi (ved behov) udforme genoptræningsplaner (GOP) til almen 
genoptræning for borgere efter forløb under ”fritvalgsrammen” (SUL § 
79.2). GOP’erne beskriver funktionsevne og genoptræningsbehov på det 
tidspunkt, hvor genoptræningen på Center for Hjerneskade slutter. Vi hå-
ber, at både borgere, pårørende og kommuner vil finde de fremtidige 
GOP’ere relevante og nyttige, og vi er meget interesserede i tilbagemeldin-
ger. 
 

Har borgeren behov for specialiseret rehabilitering efter genoptrænings-
forløbet, henviser vi i stedet til regionernes tilbageløbsambulatorier.  
 

Yderligere oplysninger:  

https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2019/dansk-tilgang-til-rehabilitering-eksporteres-til-kina
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/2018ccc/Resume_med_link_til_slides.pdf


Besøgsrunde til neurologiske afdelinger og kommuner 
 

I løbet af foråret har vi aftaler for en række besøg på de neurologiske  
afdelinger i Region Hovedstaden. Formålet er at orientere om Center for 
Hjerneskades tilbud og at drøfte begrebet ”specialiseret indsats” på hjer-
neskadeområdet - både i sygehusregi og Center for Hjerneskade. 
 

Vi er interesseret i at holde tilsvarende møder i kommunerne.  
Kontakt gerne socialrådgiver Gitte Hjordt med forslag til emner, der ønskes 
drøftet og aftal dato for møderne. Tlf. 35 32 90 06, Gitte.hjordt@cfh.ku.dk  

Nyt materiale om voksne med hjernerystelse 
 
 

 2 artikler fra Sygeforsikring ”danmark” med bidrag fra CfH 
 ”Sådan passer du på en rystet hjerne”, her 
 ”Hjernerystelsens mange ansigter”, her 
 
 

 Videnskabelig artikel 
”Specialized interdisciplinary rehabilitation reduces persistent post-
concussive symptoms: a randomized clinical trial”, her 
Reprints upon request 

Ny medarbejder på Center for Hjerneskade 
Ergoterapeut Katrine Haagensen 

 

Katrine Haagensen er uddannet ergoterapeut i 2013.  

 

Katrine har været ansat i både sygehus– og kommunalt regi. Siden 2016 
har Katrine været ansat på det neurologiske område på Hjerneskade- og 
Rehabiliteringscentret i Københavns Kommune, hvor hun har arbejdet på 
en af centrets rehabiliteringsafdelinger. 
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Aftalerne med Københavns Kommune forlænges 
 

Københavns Kommune og Center for Hjerneskade har indgået aftale om 
forlængelse af følgende: 

 

 Kontrakt om levering af specialiseret rehabilitering (Sundheds-og 
Omsorgsforvaltningen), 2019-2020. 

 

 Rammeaftale 2019 om køb af specialiseret beskæftigelsesrettet  
 Hjerneskadeindsats (Beskæftigelses– og Integrationsforvaltningen). 

Unge Hjerner  
 

Unge mellem 15 og 30 år med erhvervet hjerneskade, kaldet Unge hjerner, 
mødes på Center for Hjerneskade hver anden tirsdag kl. 15-17. Gruppen  
fungerer som et uformelt mødested med mulighed for sociale aktiviteter, 
erfaringsudveksling og relevante oplæg. 

 

Unge Hjerner startede under Projekt Styrket Indsats, og er fortsat som et 
samarbejde mellem den oprindelige forløbskoordinator Stine Harbech samt 
Center for Hjerneskade, Selma Marie og Hjerneskadeforeningen. 

 

Læs mere om Unge Hjerner her 

mailto:Gitte.hjordt@cfh.ku.dk
https://cfh.ku.dk/dokumenter/presse/S_dan_passer_du_p__en_rystet_hjerne.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/presse/Hjernerystelsens_mange_ansigter_2019.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02699052.2018.1552022?journalCode=ibij20&
https://cfh.ku.dk/dokumenter/Unge_Hjerner_-_til_nyhedsbrev_og_hjemmesiden.pdf
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Kurser efter behov 
Ud over de opslåede kurser, der afholdes på Center for Hjerneskade, udbyder vi løbende en række kur-
ser til fagpersoner.  

 

Der kan f.eks. være tale om neurofaglige opkvalificeringsforløb målrettet den enkelte arbejdsplads, 
afholdt i lokalområdet eller arrangeret for specifikke faggrupper, f.eks. lærere og pædagoger. Læs mere 
her 
 

Et andet kursus er: ”Har I indskrevet en ældre borger - med en hjerneskade? ” Læse mere her 
 

Kurserne kan afholdes efter aftale både lokalt og på Center for Hjerneskade. 
Se nærmere i vores kursuskatalog her eller kontakt adminisrativ leder Lise Lambek på tlf. 35 32 90 09  
eller mail Lise.Lambek@cfh.ku.dk  
 
Ved nye ønsker om kurser: kontakt Lone Vesterager Martinus, undervisningsleder, tlf. 35 32 86 99 
Lone.Vesterager@cfh.ku.dk  

Kurser og konferencer Dato 
Tilmelding 

senest 

Kursus om hjernens opbygning, funktion og 
skadesfølger – samt om hjerneskade og psykiatri, modul 1 

25-04 til  
26-4-2019 

11-04-2019 

INTERNT KURSUS: til nuværende og tidligere elever og deres pårørende 
- samt Unge Hjerner 

Eftermiddagsforedrag om træthed efter hjerneskade 
30-04-2019 23-04-2019 

Møde for sygehusansatte fysio– og ergoterapeuter om  
specialiseret genoptræning og rehabilitering 

  
02-05-2019 

16-04-2019  

Graded Repetetive Arm Supplementary Program (GRASP) 
Om hjemmetræning af arm/hånd 

22-05-2019 15-05-2019 

Kursus om hjernens opbygning, funktion og 
skadesfølger – samt om hjerneskade og psykiatri, modul 2 

23-05– til 
24-05-2019 

  
09-05-2019 

2-dages kursus om mental retardering - og neuropsykologisk 
udredning af unge og voksne med mental retardering 

28- og 29-08-
2019 

14-08-2019 

 
04-09-2019 26-08-2019 

 

 

12-09 og 
19-09-2019 

  
02-09-2019 

Mit plejebarn er omsorgssvigtet 
Men påvirker omsorgssvigt også barnets hjerne—og hvad gør man så? 

’Samtalestøtte til voksne personer med afasi’ (SCA)  

https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Neurofagligt_opkvalificeringsforl_b_for_l_rere_og_p_dagoger_2018.pdf_copy0
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/_ldre_med_hjerneskade.pdf
mailto:Lise.Lambek@cfh.ku.dk
mailto:Lone.Vesterager@cfh.ku.dk
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/neurofaglig_opkvalificering_modul_1_og_2.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/neurofaglig_opkvalificering_modul_1_og_2.pdf
https://cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser/
https://cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser/
https://cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser/
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/gahjemmoedeforfysogergo.docx.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/gahjemmoedeforfysogergo.docx.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/graspkursus.docx.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/graspkursus.docx.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/neurofaglig_opkvalificering_modul_1_og_2.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/neurofaglig_opkvalificering_modul_1_og_2.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/2019_Mental_retardering_august..pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/2019_Mental_retardering_august..pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Mit_plejebarn_er_omsorgssvigtet_2019..docx.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Mit_plejebarn_er_omsorgssvigtet_2019..docx.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/kursus_i_sca_04.09.19.docx.pdf

