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Nyhedsbrev 
Oktober 2021 

 

Kom med når Hjernesagen og Center for Hjerneskade igen 
holder fælles Kulturnat med 3 spændende og underholden-
de foredrag.  
 
Du kan samtidig få målt dit blodtryk og få en snak om resul-
tatet med Hjernesagens sygeplejerske.  
 
 

FOREDRAG 
 

Hjerne og musik, kl. 18:15 - 19:00  
 

Hør Lotte Heise og Hysse Forchhammer fortælle om: Hvor-
for vækker musik stærke følelser? Hvorfor kan nogen men-
nesker med afasi synge? Hvorfor dukker gamle minder 
frem, når musikken spiller? Lotte Heise elsker musik og har 
i flere år været vært på musikprogrammer i DR - Hysse el-
sker musik. Sammen dykker de ned i viden om og erfarin-
ger med hjernen og musik.  
 

V. Hjernesagens direktør, neuropsykolog Hysse Forch-
hammer og foredragsholder, forfatter og musikvært         
Lotte Heise.  
 

Mere end almindeligt træt                                           
- om hjerneskadetræthed, kl. 19:15 - 20:00  
Hvad er det, og hvad kan man gøre ved det? 
 

V. neuropsykolog på Center for Hjerneskade,                  
Annemarie Hilkjær Petersen.  
 

Arbejdsglæde – et sted i hjernen? kl. 20:15 - 21:00  
Arbejdsglæde er et skønt og letsagt ord - men også en 
kompleks, menneskelig og følelsesmæssig proces. Kan vi 
lokalisere denne proces i hjernen? Og kan vi påvirke vores 
egen arbejdsglæde?  

 

V. neuropsykolog og undervisningsleder på Center for   
Hjerneskade Lone Vesterager Martinus. 
 

 

KULTURNATTEN 2021 
Fredag den 15. oktober kl. 18.00 - 21.00 

Center for Hjerneskade,  
Amagerfælledvej 56A, København S 

 

 

Se mere om hjernesagen  

https://www.kulturnatten.dk/
https://www.hjernesagen.dk/
https://www.hjernesagen.dk/
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Hvorfor screene? 
 

Screeningerne kan være anvendelige i mange situationer, og vi oplever ofte kommu-
nernes behov i forbindelse med overgangsfaser i barnets eller den unges liv, hvor 
krav og forventninger til barnet eller den unge øges (f.eks. i forbindelse med skole-
start, starten af teenagelivet, ved overgang til ungdomsuddannelse og lignende).  

Neuropsykologisk screening 
af  børn og unge 
 

CfH/Neurocenter for Børn og Unge kan nu på fast basis tilbyde 
ambulante neuropsykologiske screeninger af børn og unge.  
 
Baggrunden er, at vi oplever en stigende efterspørgsel fra 
kommunerne på undersøgelser, der omfangsmæssigt placerer 
sig mellem de kognitive vurderinger, som kommunerne i høj 
grad selv foretager, og de mere omfangsrige børneneuropsy-
kologiske udredninger, som man tidligere blandt andet kunne 
få igennem VISO, og som vi fortsat også laver på centret. 

Pris 
 

Prisen for screeningen er 20.000 kr. Det inkluderer 
gennemlæsning af sagsakter, interview af forældre, 
testning af barnet eller den unge og udarbejdelse af 
skriftlig rapport og mundtlig tilbagemelding til forældre 
og barn eller ung. 
 
Kontakt  
 

Kontakt teamleder, psykolog Dorthe Bredesen,  
dorthe.bredesen@cfh.ku.dk for yderligere oplysninger. 

 

 

 

 

 

Screeningen kan give et samlet billede af 
barnets eller den unges funktion og udfor-
dringer, og den skriftlige rapport vil inde-
holde både en samlet vurdering og anbe-
falinger for det videre arbejde med barnet 
eller den unge.  

 

Den kan således give et godt udgangs-
punkt for både det tværfaglige samarbej-
de, for kontakten til barnet eller den unge, 
og for samarbejdet med forældre, instituti-
on/skole, anbringelsessted eller andet.  

 

Den kan også bruges som udgangspunkt 
for beslutninger på foranstaltningsniveau. 
 

Modelfoto 

mailto:dorthe.bredesen@cfh.ku.dk
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Autisme hos børn      
og unge 
 

Vi kan som noget nyt tilbyde opkvalificeringsfor-
løb til kommunale medarbejdere. 

 

Forløbet består af to vidensoplæg, to workshops 
og et efterfølgende supervisionsforløb omkring 
implementeringen af den nye viden i hverdagen. 

 

Kontakt Maiken Tømming for yderligere oplysnin-
ger. Maiken.Toemming@cfh.ku.dk 

Hvad er en hjernerystelse?  
Og hvad kan du selv gøre?      
 
 

Ny video til børn, unge og deres forældre 
 

Hjernerystelsesteamet, der er en del af vores Neurocenter for børn 
og unge, har produceret en kort video.  

 

Målgruppen er børnene og de unge selv  
og dermed også deres familier. I videoen fortæller børnepsykolo-
gerne, hvad en  
hjernerystelse er, og de giver gode råd til, hvordan barnet eller den 
unge gradvist vender tilbage til en aktiv  hverdag med skole, fritids-
aktiviteter mm.  

 

Se videoen, der også har relevante informationer til fagpersoner, 
der er i kontakt med de ramte børn og unge. 

 

 

  

mailto:Maiken.Toemming@cfh.ku.dk
https://www.youtube.com/watch?v=0aTsmidl4ts
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TOSH© 

Test af Ordmobilisering hos Sprogligt Højtfungerende  
 

TOSH© står for Test af Ordmobilisering hos Sprogligt Højtfun-
gerende og er et helt nyt standardiseret redskab til test og  
diagnosticering af diskret til let afasi efter en hjerneskade. 
Denne type af vanskeligheder kan være en særlig stor udfor-
dring for målgruppen, som benytter sprog på højt niveau i   
deres daglige liv.  

 

Testen giver mulighed for at afdække ordmobiliseringsvanske-
ligheder/ordfindingsbesvær hos den ramte og kan være ud-
gangspunkt for en logopædisk indsats.  
 

Testen er udarbejdet og standardiseret af Ina Merete Schmidt, 
cand. mag. i Audiologopædi i samarbejde med Københavns 
Universitet.  
 

Første kursus i TOSH©  er netop løbet af stablen 
Det første kursus var en stor succes. Mange deltagere frem-
hævede kombinationen af sprog - kognition, teori - praksis. 
Bl.a. lød responsen: ”En test, vi har manglet”. Nu skal testen  
ud til alle interesserede audiologopæder i Danmark.  

 

De næste TOSH-kurser 
 

Allerede den 8. december 2021 holder Ina Merete Schmidt 
igen TOSH-kursus på Center for Hjerneskade.                                  
Kurset er åbent for tilmeldinger på cfh.ku.dk/kurser/
aktuelle_kurser 
 
 

Det er også muligt at få afholdt kurserne lokalt, og at købe 
selv testen, der koster 2.000 kr.  
 

Kontakt administrativ leder Lise Lambek,                               
Lise.Lambek@cfh.ku.dk om mulighederne. 

 

Audiologopæd  
Ina Merete Schmidt 

Copenhagen Multicultural  
Rehabilitation Conference  

2022 CMRC 
 

Center for Hjerneskade afholder den 28.-29. april 2022 Co-
penhagen Multicultural Rehabilitation     Conference på Kø-
benhavns Universitet. 

 

Udfordringerne i det professionelle rehabiliteringsarbejde 
med minoritetspatienter med hjerneskade og deres familier 
kan være mange: Sproglige barrierer, forskelle i opfattelse 
af sygdom og behandling, sociale ressourcer, kulturelle 
værdier – for blot at nævne nogle få. Det er nødvendigt at 
sætte multikulturelle perspektiver på dagsordenen for at 
kunne sikre adgang, kvalitet og relevans ift. hjerneskadere-
habilitering på hospitaler og rehabiliteringscentre. 

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

Se mere på www.cfh.ku.dk/2022CMRC, der løbende opda-
teres. 

 

  

 

 

https://cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser/
https://cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser/
mailto:Lise.Lambek@cfh.ku.dk
http://www.cfh.ku.dk/2022CMRC
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Kurser og undervisning 

Aktuelle kurser 
Se indhold, priser og muligheder for tilmelding til alle aktuelle kurser på     

cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser 

 
 

HJERNEN MODUL 1 – 5, fra den 11.11.21 til den 03.03.22 

Hjernen Modul 1: Den raske og den ramte hjerne den 11.11.21  
Tilmeldingsfrist 01.11.21  

 

Hjernen Modul 2: Neuropsykologiske syndromer den 02.12.21 
Tilmeldingsfrist 21.11.21 
 

Hjernen Modul 3:  Psykiatri og misbrug den 20.01.22 
Tilmeldingsfrist 06.01.22 

 

Modul 4: Pårørende som ressourcer den 10.02.22 
Tilmeldingsfrist 27.01.22 
 

Modul 5: Motivation og tværfagligt samarbejde den 03.03.22 

Tilmeldingsfrist: 17.02.22 
 

TOSH© - Test af Ordmobilisering hos Sprogligt Højtfungerende den 08.12.21 
 

SCA - samtalestøtte til voksne med afasi den 23.03.22 
 

2022 CMRC - Multicultural Rehab Conference den 28.-29.04.22  

 

Nye medarbejdere 

 

Maja Grey, neuropsykolog, cand.psych.  

 

Velkommen til Maja, der arbejder med voksne med erhvervet 
hjerneskade. 
 

Maja har arbejdet inden for neuropsykologien, siden hun blev  
uddannet som psykolog i 2017. Områderne har været forskning, 
udredning og rehabilitering efter hjerneskade og -sygdomme,  
herunder bl.a. moderat til svær erhvervet hjerneskade, multipel 
sklerose og demenssygdomme.  
 
 
Simon Mathias Kvist Heydorn, neuropsykolog, cand.psych. 
 

Velkommen til Simon, der arbejder med voksne med følger efter 
både hjerneskade og hjernerystelse.   
 

Simon, der blev psykolog i 2016, har i de sidste 5 år arbejdet med 
erhvervsrettet rehabilitering efter hjerneskade og længerevarende 
hjernerystelse. Også på CfH vil disse to målgrupper være Simons 
arbejdsområde. 

 

 

 

 

 

 

https://cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser/
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Kurser generelt 
 

Vi har mulighed for at afholde en lang række kurser    i 
hjerneanatomi, hjerneskader, psykiatri, demens,  ud-
viklingsforstyrrelser, misbrug, seksualitet, neuropæda-
gogik og mange flere.  
 

Se aktuelle kursuskatalog på cfh.ku.dk/kurser/
kursuskatalog_voksne eller kontakt os med ønsker. 
 

Alle vores kurser kan afholdes lokalt over hele Dan-
mark.  
 

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

 

Supervision 
 

Vi superviserer personalegrupper, ledergrupper, sags-
behandlere og andre kommunale aktører m.fl. af-
hængigt af behov og problematik, f.eks. hjerne   ana-
tomi, hjerneskader, psykiatri, demens, udviklings-
forstyrrelser, misbrug, seksualitet og neuropæda-
gogik. 

 

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

 
 

Hjernen 
Opkvalificering i 5 moduler 
 
Målgruppen er medarbejdere, der er i kontakt 
med borgere med erhvervede hjerneskader og         
- ikke mindst - i et dagligt samarbejde med andre 
faggrupper. Det kan være medarbejdere på boste-
der, fysio– og ergoterapeuter, audiologopæder, 
sagsbehandlere i kommunerne m.fl. 
 
Formålet med kursusrækken er at give en grun-
dig teoretisk men også praktisk orienteret introdukti-
on til hjernens opbygning og funktioner, til de man-
ge konsekvenser af erhvervede hjerneskader, til 
afledte problematikker og til de mange samarbejds-
partnere og –relationer. 
 
Kurset består af 5 moduler, der kan tages sam-
let som en fælles opkvalificering af dig og dine kol-
leger. Du kan også vælge enkelte moduler, som et 
relevant supplement til den viden, du har i forvejen. 
 
 

Program og tilmelding, se under aktuelle kurser 
cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser 

 

 

 

 

 

https://cfh.ku.dk/kurser/kursuskatalog_voksne/
https://cfh.ku.dk/kurser/kursuskatalog_voksne/
mailto:Lise.Lambek@cfh.ku.dk
mailto:Lone.Vesterager@cfh.ku.dk
https://cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser/

