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3 nye pjecer om hjernerystelse til børn og unge, forældre og fagfolk 
 
 

Børn med hjernerystelse    
Hvad er en hjernerystelse? Hvordan er forløbet? Hvad skal man være opmærksom på? 
 

Hjernerystelse - og hvad så?    
Skrevet direkte til barnet/den unge. 
 

At starte i skolen igen efter en hjernerystelse    
Om særlige hensyn, støtte og strategier i forhold til at vende tilbage til skolen. 
 
 

     Klik på de enkelte pjecer og download dem gratis! 
                       Vi sender gerne pjecerne til fagpersoner og institutioner: tlf. 35 32 90 06. 

Hva’ Søren er forskellen...  
på de 3 hjernerystelsestilbud på Amagerfælledvej 56A 
 
 
 

Dansk Center for Hjernerystelse  
Dansk Center for Hjernerystelse (DCfH) er etableret på baggrund af en 4-årig satspuljebevilling fra  
Sundheds- og Ældreministeriet. DCFH er et selvstændigt videnscenter og har således ingen behandlings-
tilbud.  
 

DCFH arbejder for at udbrede og højne vidensniveauet om hjernerystelse i Danmark blandt professio-
nelle, ramte, pårørende og den almene befolkning. Centret har adresse på Center for Hjerneskade.   
Læs mere her 
 

Commotio-enheden - for voksne 

Commotio-enheden er en del af Center for Hjerneskade. Enheden rådgiver og behandler borgere med 
følger efter hjernerystelse. Alle forløb skræddersys til den enkeltes behov ud fra en forudgående 
visiterende samtale. Læs mere her 
 

Hjernerystelsesteamet - for børn og unge 

Hjernerystelsesteamet er en del af Center for Hjerneskades ”Neurocenter for Børn og Unge”. Teamet 
har tilbud og rådgivning til børn og unge samt deres familier og til daginstitutioner, skoler m.fl. Tilbud  
og forløb skræddersys til den enkeltes behov i samarbejde med forældre og daginstitution/skole.  
Læs mere her 

https://dcfh.dk/
https://cfh.ku.dk/Genoptraening-_voksne/hjernerystelse/
https://cfh.ku.dk/boern_og_unge/hjernerystelsesteamet/
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
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Ergoterapi med 7.296 km afstand 
 

Centrets ergoterapeuter underviser og sparrer med kinesiske rehabili-
teringsterapeuter over videokonferencesystemet Zoom. 
Ergoterapeut Stine Schjødt  i København, rehabiliteringsterapeuterne  
i Tianjin og en tolk i Beijing - kan det fungere? Svaret er ja! 
 

Samarbejdet er til gensidig inspiration 
”Det at vi skal formidle det arbejde, vi udfører til daglig, til en helt 
anden kultur, giver anledning til, at vi får kigget grundigt på vores eg-
ne arbejdsprocesser og undersøgelser og ser med kritiske øjne på 
kvaliteten af vores arbejde. Det giver mine ergoterapeutiske kompe-
tencer et løft, og det er spændende. ” 
 

Læs mere i artiklen fra Ergoterapeuten her 
 

Læs mere om vores samarbejde med Kina her 

Velkommen til Hjerneskadeforeningen, 
der er flyttet ind på CfH den 1. juni 2019 

 

”Vi glæder os meget til at byde Hjerneskadeforeningen  
velkommen her i huset.  
Vi ser det som en spændende ny platform for samarbejde i daglig-
dagen, både i forhold til de ramte borgere og deres pårørende,  
men også i forhold til en styrket indsats for hjerneskadeområdet  
i det hele taget.”   Direktør for Center for Hjerneskade, Frank Humle  
 

Læs mere på Hjerneskadeforeningens hjemmeside her 

Høringssvar vedr. ”Anbefalinger for tværsektorielle 
forløb for voksne med erhvervet hjerneskade” 
 

Sundhedsstyrelsen har opdateret anbefalingerne for genoptrænings- 
og rehabiliteringsindsatser, så de fremover er samlet i ”Anbefalinger 
for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade”. 
 

Læs Center for Hjerneskades høringssvar her 

 

TOSH - en helt ny test! 
Test af Ordmobilisering hos Sprogligt Højtfungerende  
 

TOSH er en ny dansk benævnelsestest med udgangspunkt i orddefiniti-
oner  til brug for logopæder i testning af ramte, som har en kombinati-
on      af højt uddannelsesniveau, sprogligt højt funktionsniveau forud 
for hjerneskaden og ordfindingsvanskeligheder i øvre randområder af 
sproget efter hjerneskaden.  

 

Testen er udviklet af Center for Hjerneskades audiologopæd  
Ina Merete Schmidt. 
 

Læs mere om TOSH her 

 

Følg testens vej til danske logopæder på www.cfh.ku.dk fra 1. juli 2019.  

https://www.etf.dk/ergoterapeuten/laerer-kinesere-om-rehabilitering
https://cfh.ku.dk/om_Centret/nyheder/center-for-hjerneskade-eksporterer-viden-om-hjerneskaderehabilitering-til-kina/
https://hjerneskadet.dk/nyheder/hjerneskadeforeningen-flytter-til-cfh/
https://cfh.ku.dk/dokumenter/Center_for_Hjerneskades_h_ringssvar_6._maj_2019_docx.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/TOSH.pdf
https://cfh.ku.dk
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Kurser efter behov 
Vi afholder kurser efter aftale - både lokalt og på Center for Hjerneskade.  
Der kan f.eks. være tale om neurofaglige opkvalificeringsforløb målrettet specifikke faggrupper (f.eks. læ-
rere og pædagoger) eller tilrettelagt specifikt for jeres arbejdsplads. 
 

 Se mere i vores kursuskatalog her  
 

 Kurser fra kursuskataloget arrangeret efter aftale: 
 Kontakt Lise Lambek administrativ leder. Tlf. 35 32 90 09, mail Lise.Lambek@cfh.ku.dk  
  

 Ønsker og forslag til helt nye kursusemner:  
 Kontakt Lone Vesterager Martinus, undervisningsleder. Tlf. 35 32 86 99,  
 mail Lone.Vesterager@cfh.ku.dk 
 
 
Et eksempel på ”et kursus efter behov”: 
Hvorfor er handicapforståelse vigtig for de handicappede selv? 
Hvad vil 19-årige Isabella med Downs syndrom svare? Eller 43-årige Karsten med en autismespektrumli-
delse? Eller 52-årige Anita med en angstlidelse? 
 

Det kan være svært at italesætte dette tema for borgere, der har en udviklingsforstyrrelse eller en psykisk 
lidelse – også da en del ikke nødvendigvis selv har indsigten. Det har jo altid været sådan! 
 

Et oplysnings- og debatmøde for ramte borgere på i STU-forløb, på bosteder, i aktivitetstilbud m.m. kan 
være med til at åbne op for og befordre en løbende dialog om dét at have et handicap. 
 

Oplægget består af 2 x 40 minutter med pause imellem og vil fokusere på, hvilke vanskeligheder man kan 
have, og hvorfor det er vigtigt at kende egne udfordringer. 

 
 
 

 

Kurser og konferencer Dato 
Tilmelding 

senest 

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

20. til 
21.6.2019 

- 

2-dages kursus om mental retardering - og om neuropsykologisk udredning 

af unge og voksne med mental retardering 

28. til 
29.8.2019 

14.8.2019 

Samtalestøtte til voksne personer med afasi (SCA)  4.9.2019 26.8.2019 

GRASP kursus (inkl. dansk manual) - træning af arm og hånd efter           
erhvervet hjerneskade  

11.9.2019 4.9.2019 

 12.9 og 
19.9.2019 

2.9.2019 

Gå-hjem-møde for fysio– og ergoterapeuter om                  
specialiseret genoptræning og rehabilitering 26.9.2019 12.9.2019 

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

Center for Hjerneskade, Amagerfælledvej 56A, 2300 København S. www.cfh.ku.dk  

Hvorfor er handicapforståelse vigtig for de handicappede selv? 

Oplysninger får ved henvendelse til 
Lone Vesterager Martinus 
cand.psych., neuropsykolog 
Leder af undervisningsafdelingen 
Lone.Vesterager@cfh.ku.dk 

https://cfh.ku.dk/kurser/kursuskatalog_voksne/
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/dokumenter/kursus/2019_Mental_retardering_august..pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/2019_Mental_retardering_august..pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/kursus_i_sca_04.09.19.docx.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/graspkursus.docx.pdf_copy
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/graspkursus.docx.pdf_copy
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/G__hjemm_de_for_fys_og_ergo_endelig_udgave_26.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/G__hjemm_de_for_fys_og_ergo_endelig_udgave_26.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
mailto:Lone.Vesterager@cfh.ku.dk

