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2018 Copenhagen Concussion Conference 

Den 8. og 9. november 2018 
Arrangeret af Center for Hjerneskade 

Center for Hjerneskade har nu tilbud til både børn, unge og voksne med følger efter hjernerystelse.  
Det er et område, som er i hastig udvikling både her i Danmark og i resten af verden. 
 

Vi har derfor inviteret en række førende klinikere og forskere fra England, Schweiz, USA og Canada  
til at komme med oplæg på 2018 Copenhagen Concussion Conference. Konferencen henvender sig til 
alle faggrupper, der arbejder med hjernerystelse - og vi glæder os til nogle spændende konferencedage 
i november. 
 

Emner  
Kognitive, emotionelle og fysiske langtidsfølger efter hjernerystelse hos børn, unge og voksne.  

Der vil bl.a. være fokus på 
 Diagnose, prognose og prædisponering for langvarige følger.  
 Hjernerystelse som følge af sport. 

  

  

  

Dr. Nina Feddermann-Demont, MD; 
Swiss Concussion Center (CH) 
 

Physiology  of concussion  

Dr. Keith Yeates, PhD;  

University of Calgary (CA)  

Pediatric concussive brain injury  

Dr. Mark Burns, PhD;  
Georgetown University (US)  
 

The diagnosis and prognosis  
of concussion  

Dr. Christopher Giza, MD;  
UCLA (US)  
 

Biomedical factors and treatment  

Dr. Nigel King, PhD;  
University of Oxford (GB)  
 

Psychological factors in prolonged 
post-concussion symptoms  

 

Treatment of prolonged PCS 

Sted  
Konferencen afholdes på Københavns Universitet, Søndre Campus, 
Emil Holms Kanal 6, 2300 Copenhagen S - Auditorium 23.0.50  
 

Pris  
3.300 kr. 

 

NB!  
Hele konferencen foregår på engelsk.  
 

Yderligere oplysninger  
Programmet kan læses her. Tilmelding her. 

Oplægsholdere 

Dr. Grant L. Iverson, PhD;  

Harvard Medical School (US)  

Predictors of clinical recovery  
following sport-related concussion 
 

Long-term effects on brain health 

https://cfh.ku.dk/dokumenter/2018_CCC.pdf/
https://cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser/
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Nyeste viden om hjernerystelse hos børn  
Neurocenter for børn og unge besøgte i marts i år Holland  
Bloorview Kids Rehabilitation Hospital i Toronto, Canada.  

 

Formålet var at etablere et samarbejde med hospitalet og at lære om de nyeste metoder, primært  
forebyggelse af længerevarende symptomer og behandling af børn og unge med langvarige følger.   

Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital, Toronto  

 

NYE TILBUD til børn med erhvervet hjerneskade eller hjernerystelse   
 

Erhvervet hjerneskade 

Vores Neurocenter for Børn og Unge har oprettet et nyt tværfagligt rehabiliteringstilbud for børn og  
unge med erhvervet hjerneskade.  
 

Udgangspunktet er en tværfaglig udredning/vurdering ved børneneuropsykolog, fysioterapeut, ergote-
rapeut samt evt. audiologopæd. På denne baggrund tilrettelægges et individuelt rehabiliteringsforløb i 
samarbejde med forældre, daginstitution, skole og PPR.  
 

Hjernerystelse 
Hjernerystelsesteamet på Neurocenter for Børn og Unge har oprettet: 
 

”Tidlig indsats”. I de første 3 måneder efter hjernerystelsen kan der være brug for rådgivning om  
symptomer og forslag til et hensigtsmæssigt aktivitetsniveau. ”Tidlig indsats” består af en vurdering af 
symptomernes omfang samt forebyggende rådgivning hos børneneuropsykolog og fysioterapeut.  
 

Længerevarende forløb for børn og unge, der har haft symptomer i over tre måneder. På baggrund af 
en visiterende og vurderende samtale planlægges forløbet, der består af 12 samtaler med børneneuro-
psykolog og 8 gange fysioterapeutisk vurdering, træning og rådgivning.  

Anbefalinger ved hjernerystelse hos børn og unge 
Fuldstændig hvile anbefales de første 48 timer, men ikke længere. Herefter skal barnet/den unge  
gradvist i gang, da hjernen skal vænnes til aktivitet. Fokus skal være på at holde barnet i gang til symptom-
grænsen.  

 

Omgivelserne hjælper barnet med at spare på energien, f.eks. at komme langsomt  
i gang i skolen med kortere dage og mange pauser. Skoledagen og mængden af  
mentalt arbejde kan øges langsomt og gradvist, indtil barnet igen kan genoptage  
sin dagligdag.  

 

Barnet/den unge skal holde sig i gang, men ikke presse sig mere, end at det  
er muligt at komme sig efter en kortere pause.  

 

Læs mere i vores nye pjece ”Børn med hjernerystelser” 
Pjecen bygger bl.a. på besøget på Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital . 
 

Pjecen kan downloades via vores hjemmeside. 

https://cfh.ku.dk/dokumenter/B_rn_med_hjernerystelser.pdf
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NYE TILBUD til voksne med hjernerystelse 
Udredning Rådgivende neuropsykologisk vurdering, 6.150 kr. 
 

Tidlig indsats med vurdering og forebyggende rådgivning  
Formålet med tilbuddet er at mindske følgerne og om muligt at forebygge  
langvarig sygemelding og postcommotionelt syndrom.  
 

Tilbuddet består af en tværfaglig beskrivelse og vurdering af symptomer og  
problemstillinger, 6 rådgivende samtaler og sparring samt en koordineret  
tværfaglig indsats. Der udarbejdes en kort statusrapport med anbefalinger til  
den ramte og samarbejdspartnere. Mulighed for tilkøb af møder på arbejdsplads 
eller uddannelse ved behov. Pris 14.350 kr. 

Ingen ventetid til Commotio-enhedens tilbud 
Commotio-enheden har ansat flere medarbejdere og kan nu tage imod den ramte  
borger, umiddelbart efter at alle sagsoplysninger er modtaget.  

 

Yderligere oplysninger, kontakt vores visitation  
Ann-Dorthe Jensen, tlf. 35 32 90 17, Ann-Dorthe.Jensen@cfh.ku.dk  
Tine Rindom Jeppesen, tlf. 35 32 90 97, Tine.Jeppesen@cfh.ku.dk  

 
 

Ny medarbejder på børneområdet 
Majken Agger Tømming Larsen, neuropsykolog 
Majken er aut. Cand. psych., specialist i klinisk børneneuropsykologi og har i mange  
år arbejdet med undersøgelser, vejledning og supervision. Majken har altid beskæfti-
get sig med børn og unge med komplekse problemstillinger.  
I 8 år arbejdede Majken med specialskoleelever (primært med børn med gennemgri-
bende udviklingsforstyrrelser) i Københavns Amt og siden knap 10 år i Gentofte PPR,  
hovedsageligt med småbørn.  
 

Tværfagligt samarbejde med fysio– og ergoterapeut  
Fysioterapeut Birgitte Sommer og ergoterapeut Birgitte Vesterholm er igen tilknyttet 
Center for Hjerneskades Neurocenter for Børn og Unge, hvor de skal indgå i et tvær-
fagligt samarbejde med centrets 9 børneneuropsykologer. 
 

Ny lægekonsulent for børn, unge og voksne 
Sohail Asghar, speciallæge, PH.D. 
Sohail er uddannet speciallæge i anæstesi og intensiv medicin. Han er ansat ved  
Neuroanæstesiologisk klinik Rigshospitalet dels som klinisk læge, dels som forsker.  
I de seneste 10-11 år har Sohail primært beskæftiget sig med neuroplasticitet og 
brainmapping - bl.a. i forbindelse med smertetilstande. 
 

“Ny” medarbejder I Voksenprogrammet 
Annette S. Sørensen, neuropsykolog 
Annette er uddannet psykolog fra KU i 2006 og godkendt specialist i klinisk neuropsy-
kologi i 2016. Annette, der tidligere har arbejdet på Center for Hjerneskade i 7 år,  
vender nu tilbage til centret efter 6 år i akut neurologisk regi på hhv. Sjællands Univer-
sitetshospital (Roskilde) og Herlev Hospital.  

”Når hovedet  
bliver rystet” 

Download pjecen  her 

Afasi-café på Center for Hjerneskade 
10-12 tidligere elever med afasi og andre sproglige vanskeligheder  
mødes hver anden mandag fra kl. 15-17 i vores nye Afasi-café. Den  
drives under supervision af to audiologopæder af frivillige, bl.a. seks 
audiologopædistuderende og en tidligere elev. Der er god stemning 
blandt deltagerne med afasi og de frivillige, der arrangerer  
sproglige og kommunikative opgaver, som deltagerne løser i mindre 
grupper. Der er tid til både at snakke om at leve med afasi og til at  
hygge. 

 

Yderligere oplysninger: audiologopæd Maria Skov Christensen  
Maria.Skov@cfh.ku.dk, tlf. 35 33 25 53  

I midten dr. Roberta Elman (grundlægger  
af Aphasia Center of California) på besøg  
i cafeen, da hun i april holdt kursus på  
Center for Hjerneskade.  

https://cfh.ku.dk/dokumenter/N_r_hovedet_bliver_rystet_WEBudgave_4.9.2017.pdf
mailto:Maria.Skov@cfh.ku.dk
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Modelfoto 

Gratis mini-konference 
Pga. de mange tilmeldinger, vi modtog i marts 2018, gentager vi nu mini-konferencen 
Hjernerystelse med langvarige følger og mulighederne i lovgivningen    
11. september 2018 kl. 13.00 til 16.00 
Hør neuropsykologerne Nicole Deleu og Peter Christiansen fortælle om 6 års erfarin-
ger fra Commotio-enheden. 

 

Herefter vil en tidligere deltager fortælle om selv at være ramt af hjernerystelse.  

 

Endelig kommer cand. jur. Peter Gasbjerg rundt om emnet ”Hvad siger juraen, og  
hvad er intentionen bag lovgivningen” i relation til personer ramt af hjernerystelse.  
Yderligere oplysninger og tilmelding her. 

Dato Emne 
Tilmelding 

senest 

11-09-2018 
Gratis minikonference 

Hjernerystelse med langvarige følger og mulighederne i lovgivningen  
07-09-2018 

13-09-2018 
Gratis minikonference  

Om børnehandicapdiagnoser og Servicelovens § 41 
10-09-2018 

03-10-18 SCA - samtalestøtte til voksne med afasi   26-09-2018 

08- til 09-11-2018 2018 Copenhagen Concussion Conference 25-10-2018 

  KURSUS– OG KONFERENCEOVERSIGT             

 

Cand. jur.  
Peter Gasbjerg, 

Konsulenthuset Gasbjerg 

Børneneuropsykolog 
Marianne Verdel, 

leder af Neurocenter for 
Børn og unge 

Gratis mini-konference  
Børnehandicapdiagnoser og Servicelovens § 41  
13. september 2018 2018 kl. 13.00 til 16.00 
Servicelovens § 41 giver forældre mulighed for at søge om hjælp til merudgifter til 
børn med ”betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne”.  
Men hvad indebærer børnehandicapdiagnoserne i praksis? Vi taler om børnene, 
ikke om lovgivningen. Mini-konferencen er arrangeret af Center for Hjerneskades 
børneneuropsykologer og VISO-konsulent Mette Baunsgaard.  

Yderligere oplysninger og tilmelding her. 

 

Neurofagligt opkvalificeringsforløb for lærere og pædagoger 
Kurset henvender sig til lærere og pædagoger m.fl., der arbejder med børn med 
særlige behov, fx. børn med opmærksomhedsproblemer/ADHD, autisme, 
mental retardering, syndrombørn og cerebral parese eller andre hjerneskader med 
kognitive og motoriske handicap.  
 

Kurset består af 4 moduler på hver 2 dage, og afholdes efter aftale. 
 

Yderligere oplysninger: afdelingsleder, børneneuropsykolog Marianne Verdel, 
tlf. 28 75 89 99, mail Marianne.Verdel@cfh.ku.dk 

Neuropsykolog 
Lone Vesterager Martinus,  

undervisningsleder 

 

Neurofaglige opkvalificeringskurser 
Modul 1 for alle faggrupper, der arbejder med voksne med erhvervede hjerneska-
der. Indhold: grundlæggende og opdateret viden om hjernen og dens funktioner, 
om de fysiske, kognitive, adfærds- og følelsesmæssige samt sociale konsekvenser af 
erhvervede hjerneskader. 

 

Modul 2 er et udvidet kursus, der forudsætter grundlæggende viden om hjernen og 
hjerneskader. Indhold: specifik viden ift. forskellige hjerneskadestyper og kognitive 
følger (syndromer) samt måder, hvorpå disse kan håndteres af såvel borger som 
professionel. Ligeledes vil psykiatriske problemstillinger og komorbiditet blive ind-
draget.  
Kurset afholdes efter aftale. Yderligere oplysninger på www.cfh.ku.dk. 

https://cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser/
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Commotio_og_lovgivning_11.9.2018.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Commotio_og_lovgivning_11.9.2018.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/kurser/aktuelle_kurser/
https://cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser/

