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Hjælp og muligheder for børn og   
unge med hjernerystelse 
 

Der er kommet øget fokus på, at børn og unge skal hurtigt i gang med hver-
dagen efter en hjernerystelse - i et tempo, hvor aktiviteterne afstemmes efter 
kapaciteten. Hjernerystelsesteamet (der er en del af vores Neurocenter for  
Børn og Unge) har flere højt kvalificerede tilbud. 

 
 

Vi har mulighed for  

 

 En tidlig indsats umiddelbart efter at skaden er sket (1-3 måneder  
efter hjernerystelsen) 

 

 Et mere omfattende forløb ved længerevarende symptomer (flere   
måneder efter skaden). 

 

Vi bygger på den nyeste forskning inden for området og har mange års erfarin-
ger og ekspertise i behandling af følger efter hjernerystelse hos børn og unge. 
 

Læs mere om vores hjernerystelsestilbud.  

 

Download vores gratis pjecer 

Børn med hjernerystelser 
Hvad er en hjernerystelse, og hvad skal 
man være opmærksom på, hvis sympto-
merne varer ved? 
Hent informationspjecen  
 

Hjernerystelse – og hvad så? 
Hent håndbogen for forældre og børn 
 

At starte i skolen igen efter en              
hjernerystelse 
Hent skolestartpjecen  

Modelfoto 

https://cfh.ku.dk/dokumenter/til_hjemmesiden_1.pdf/
https://cfh.ku.dk/dokumenter/pjecer_boeger_og_film/16341_CenterForHjernerystelse_B_rnMedHjernerystelse.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/pjecer_boeger_og_film/16339_CenterForHjernerystelse_Hjernerystelse.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/pjecer_boeger_og_film/16340_CenterForHjernerystelse_Skolestart.pdf


Afasi-fællesskabet 
Center for Hjerneskade og Hjernesagen 
står bag projektet Afasi-fællesskabet. 
Hver uge mødes omkring 40 afasiramte i 
små Zoom-grupper. Det giver mulighed 
for samtale og en følelse af fællesskab 
med andre i samme situation.  

Samtalerne støttes af en samtalehjælper 
uden afasi, der kan spørge og give valg-
muligheder, når sproget ikke slår til.  

Projektet har indtil nu kørt i Region H. og 
starter nu også på Fyn. 

Afasi-fællesskabet får støtte fra ”Pulje til 
1000 nye fællesskaber mod ensomhed” 
under Slots- og Kulturstyrelsen. 

Projektet slutter med udgangen af 2021. 

Læs mere om Afasi-fællesskabet 

TOSH©-testen
Udkommer 15. september 21 
TOSH©  står for Test af Ordmobilisering 
hos Sprogligt Højtfungerende og er et 
helt nyt standardiseret redskab til test og 
diagnosticering ved diskret til let afasi 
efter en hjerneskade.  

TOSH© -testen giver nye muligheder for 
at arbejde med ordmobiliseringsvanske-
ligheder og ordfindingsbesvær, der kan 
give særligt store vanskeligheder for  
denne gruppe. 

Testen er udarbejdet af Ina Merete 
Schmidt, cand. mag. i Audiologopædi 
med bistand fra Københavns Universitet. 

Læs mere om TOSH© 

Kursus i TOSH© 

Se program og mulighed for  
tilmelding til det første kursus

Kurset afholdes den 15. september 
fra kl. 10.00-16.00. 

Audiologopæd  
Ina Merete Schmidt 

Audiologopæd  

Trine Thyrsted Klinkby  

fra Center for Hjerneskade er 

initiativtager til og projektleder på 

Afasi-fællesskabet, i samarbejde 

med Hjernesagen 

Deltager i Afasi-fælleskabet 

”Solen skinner altid  
lidt ekstra efter     
et møde”  

https://cfh.ku.dk/dokumenter/Afasif_lleskabet.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/til_hjemmesiden_2.pdf/
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Kursusbeskrivelse_FINAL_19-04-2020_med_LL_og_IMS_rettelser.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Kursusbeskrivelse_FINAL_19-04-2020_med_LL_og_IMS_rettelser.pdf


2022 Copenhagen 
Multicultural  
Rehabilitation  
Conference  
 

Center for Hjerneskade afholder  
den 28.-29. april 2022 Copenhagen      
Multicultural Rehabilitation Conference   
på Københavns Universitet. 

 

Danske/skandinaviske og interna-
tionale oplægsholdere bidrager i et 
tværfagligt perspektiv med viden,      
erfaringer og bud på bedst mulig      
praksis for behandling og rehabilitering 
efter hjerneskade med udgangspunkt     
i den enkeltes sproglige/kulturelle     
baggrund.  

 

Konferencen, der henvender sig til alle 
faggrupper og interesserede inden for 
neurorehabilitering, foregår på engelsk. 
 

Se www.cfh.ku.dk/2022CMRC for     
løbende opdatering. 

 
 
 
Ny klinisk  
retningslinje for  
fysioterapeutisk 
behandling af   
hjernerystelse 
 

”Klinisk Retningslinje - fysioterapeutisk 
undersøgelse og behandling efter hjer-
nerystelse” er netop udkommet i en 
dansk udgave.  
 

Dansk Selskab for Fysioterapi, Dansk 
Selskab for Sportsfysioterapi og Dansk 
Center for Hjernerystelse har stået for 
den danske oversættelse, og fysiotera-
peut Henriette Henriksen fra Center for 
Hjerneskade har deltaget i arbejdet.  
 

Retningslinjen omhandler fysioterapeu-
tisk praksis, men kan med fordel også 
læses af andre sundhedsfaggrupper.  

 

Se mere på Dansk Center for Hjerne-
rystelses hjemmeside 
 
 

2022CMRC  
28.-29. april 2022  

http://www.cfh.ku.dk/2022CMRC
https://dcfh.dk/retningslinjer-for-behandling-af-hjernerystelse/fysioterapeutisk-retningslinje/


Nye medarbejdere 
 

Kia Obenhausen 
 

Kia Obenhausen er fra 1. juni 2021    
ansat som neuropsykolog i Voksen-
afdelingen, hvor hun primært arbejder 
med erhvervsrettede forløb.  

 

Kia har tidligere arbejdet som neuropsy-
kolog på Kommunikationscentret Hille-
rød med borgere med erhvervet hjerne-
skade og på Psykiatrisk Center Køben-
havn med forskning inden for kognitive 
vanskeligheder ved affektive lidelser 
(depression og bipolar lidelse).  

Hjernen 
Opkvalificering i 5 moduler 
 

Formålet med kursusrækken er at 
give en grundig teoretisk men også 
praktisk orienteret introduktion til hjer-
nens opbygning og funktioner samt til 
de mange konsekvenser af erhverve-
de hjerneskader. 
 

Kurset består af 5 moduler, der kan 
tages samlet som en fælles opkvalifi-
cering af dig og dine kolleger. Du kan 
også vælge enkelte moduler, som et 
relevant supplement til den viden, du 
har i forvejen. 

 

Målgruppen er medarbejdere, der er 
i kontakt med borgere med erhverve-
de hjerneskader og - ikke mindst - i 
dagligt samarbejde med andre fag-
grupper. 
 
Program og tilmelding, se under aktu-
elle kurser 

Undervisningsleder,  

autoriseret neuropsykolog   

Lone Vesterager Martinus 

Dina Kjøng Sjöblom  
Dina Kjøng Sjöblom er fysioterapeut 
med en overbygning i Manuel Medi-
cin.  

 

Dina er ansat i Center for Hjerneska-
des Commotio-enhed, hvor hun skal 
varetage manuel medicinsk indsats i 
forbindelse med muskuloskeletale 
problemstillinger. 
 

Dina har tidligere bl.a. arbejdet i 
sportsfysioterapeutisk regi med en 
bred målgruppe, fra atleter til kroniske 
smertepatienter.  



Kurser generelt 
 

Vi har mulighed for at afholde en lang ræk-
ke kurser i hjerneanatomi, hjerneskader, 
psykiatri, demens, udviklingsforstyrrelser, 
misbrug, seksualitet, neuropædagogik og 
mange flere.  
 

Se aktuelle kursuskatalog eller kontakt os  
med ønsker. 

 

Alle vores kurser kan afholdes lokalt over 
hele Danmark.  
 

Kontakt administrativ leder Lise Lambek,  
tlf. 35 32 90 09            
Lise.Lambek@cfh.ku.dk  

 

Supervision 
Vi superviserer personalegrupper, leder-
grupper, sagsbehandlere og andre kom-
munale aktører m.fl. afhængigt af ønske   
og problematik. F.eks. hjerneanatomi,   
hjerneskader, psykiatri, demens, udvik-
lingsforstyrrelser, misbrug, seksualitet og     
neuropædagogik. 

 

For yderligere oplysninger kontakt under-
visningsleder, autoriseret neuropsykolog 
Lone Vesterager Martinus, tlf. 35 32 86 99 
Lone.Vesterager@cfh.ku.dk  

 

Folkeuniversitetet  
Vi underviser også på Folkeuniversitetet i 

Vores forunderlige hjerne 

Hør neuropsykolog Mette Marie Støttrup     
fra Center for Hjerneskade, når hun holder    
5 forelæsninger på Folkeuniversitetet i      
København. 
 

Første gang den 27. august 2021  
Kl. 10.15—12.00.  
 

Program og tilmelding 

Kurser og undervisning 
Aktuelle kurser 
SCA - samtalestøtte til voksne med afasi 
01.09.2021   
 

Gratis minikonference for fysio– og ergoterapeuter 
om genoptræning og rehabilitering 
08.09.2021 
 

TOSH - testning og intervention for sprogligt højtfungerende 
15-09-21 

 

HJERNEN, 5 moduler fra den 02.09.21 til den 02.12.21 
Den raske og den ramte hjerne, d. 02.09.2021 

Neuropsykologiske syndromer, d. 23.09.21 

Psykiatri og misbrug, d. 14.10.21 

Pårørende som ressourcer, d. 11.11.21 

Motivation og tværfagligt samarbejde d. 02.12.21  

https://cfh.ku.dk/kurser/kursuskatalog_voksne/
mailto:Lise.Lambek@cfh.ku.dk
mailto:Lone.Vesterager@cfh.ku.dk
https://www.fukbh.dk/program/sundhed-og-psykologi/sundhed/vores-forunderlige-hjerne
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Program_SCA_1.9.21.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/Minikonf._om_genoptr_ning_og_rehabilitering_8._september_2021.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/Minikonf._om_genoptr_ning_og_rehabilitering_8._september_2021.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Kursusbeskrivelse_FINAL_19-04-2020_med_LL_og_IMS_rettelser.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Kursusbeskrivelse_FINAL_19-04-2020_med_LL_og_IMS_rettelser.pdf
https://cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser/
https://cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser/

