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Din utrolige hjerne! 
Kulturnatten den 14. oktober 2016. Kl. 18 - 22 

 
 

Hjernesagen og Center for Hjerneskade indbyder igen i år til sjove og  
udfordrende aktiviteter for børn  og voksne. Formålet er at sætte fokus på 
hjerneskader, senfølger efter hjernerystelse og sidst, men ikke mindst, på 
forebyggelse.  
 

Vi holder workshops om hjernen, om hjerneskader og hjernerystelser og 
om, hvad man selv kan gøre for at forebygge uheld og sygdom i hjernen. 
 

I vores auditorium afholdes 3 foredrag 
Kl. 18 "Alt det hjernen kan og ikke kan" v. hjerneforsker Troels W. Kjær. 
Kl. 19 "Vores utrolige hjerne" v. hjerneforsker Jesper Mogensen og  komiker 
 Sebastian Dorset. 
Kl. 20 "Hold hjernen frisk" v. neuropsykolog Lone Vesterager Martinus. 
 

Se mere på Kulturnattens hjemmeside her. ’ 

Center for Hjerneskades 
direktør, neuropsykolog 
Frank Humle sammen  
med hjerneforsker  
Jesper Mogensen og  
komiker Sebastian Dorset, 
der underholder på  
Kulturnatten med  
hjerneforskningens  
seneste resultater. 

Indhold i Nyhedsbrevet  
 Kulturnat 2016 
 Nye medarbejdere 
 Kursus om børnesamtale og forældresamarbejde 
 Nye bidrag til artikler og bøger 
 Kurser 

 Adgang for alle  
 med Kulturpas  

på  
 Amagerfælledvej 56A,  

 København S 

http://www.kulturnatten.dk/da/Kulturnatten/Program/Detaljer?id=cbcd70ea-0422-47bb-89d9-ba0e1acd0a5d
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Nye medarbejdere på Center for Hjerneskade 
 
Neurocenter for Børn og Unge  
 

Psykolog Katrine Jørgensen  
Katrine er autoriseret psykolog og har arbejdet inden for børne- og unge-
området siden 2007. Hun har erfaring med både almen- og specialområ-
det fra den kommunale verden. De seneste år har hun fordybet sig inden 
for specialområdet med fokus på cerebral parese, med undtagelse af et 
år i asylverdenen, hvor hun hovedsageligt arbejdede med undersøgelse 
af uledsagede børn og unge. 
 

Voksenprogrammet 
 

Psykolog Mathilde Arup 
Mathilde er uddannet cand.psych. i 2015 og kommer fra en stilling hos 
Sclerosehospitalet i Haslev. Mathilde har stor interesse for rehabilite-
ringsarbejdet og har under studiet været i praktik på Sclerosehospitalet i 
Ry, ligesom hun i en årrække har haft psykoterapeutiske forløb i Psyko-
loghuset ”Kognitivt Fokus”. 

 
Nina Ruben Hansen 
Uddannelse: cand. psych i 2015. Gennem sin studietid har Nina arbejdet 
indenfor specialområdet børn med medfødt eller erhvervet hjerneskade. 
Inden Nina startede på Center for Hjerneskade var hun ansat som neuro-
psykolog på Bispebjerg Hospitals neurologiske afdeling.  

 
Audiologopæd Charlotte Lønnberg 
Fra den 1. august 2016 er Charlotte  igen en af centrets faste medarbej-
dere. Charlotte er uddannet audiologopæd i 1989. I 1997 blev Charlotte 
ansat på Center for Hjerneskade, hvor hun sideløbende med arbejdet 
med centrets elever underviste på Københavns universitet og på  
Neuropædagoguddannelsen samt afholdt kurser for en række faggrup-
per, blandt andet i kommunerne. Charlotte blev i 2013 certificeret i  
SCA-metoden fra Aphasia Institute i Toronto.  

Børnesamtale og det gode forældresamarbejde  
på børnehandicapområdet - foråret 2017  
 

I samarbejde med Professionshøjskolen Metropol har vi udviklet et  
4-dages kursus, der giver deltagerne konkrete samtaleværktøjer, frem-
mer inddragelse af børn og unge med kommunikative og kognitive  
funktionsnedsættelser og medfører en bedre forståelse for, hvilken  
betydning det kan have for en familie at få et barn med handicap,  
herunder hvordan forældrene oplever mødet med systemet. 
 

Deltagere 
Myndighedssagsbehandlere, der arbejder med børn og unge med  
handicap.  
 

Se mere på www.phmetropol.dk/handicapomraadet   

 

http://www.phmetropol.dk/Kurser/Socialt+arbejde/Boern+og+unge/Boernehandicapomraadet
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Studier 
 

Action research in rehabilitation with chronic stroke recovery:  
A case report with a focus on neural plasticity.  
Bidrag fra fysioterapeut Peter  Zeeman og  
fysioterapeut (MR) Jørgen Jørgensen.  
Se mere her. 
 

An Actor–Partner Interdependence Model of Acquired Brain Injury Patient 
Impairments and Caregiver Psychosocial Functioning: 
A Dyadic-Report, Multinational Study. 
Med bidrag fra psykolog Morten Tjørnlund. 
Se mere her 
 

Electromyographic comparison of elastic resistance versus machine  
exercise for high-intensity strength training in chronic stroke patients.  
Bidrag fra fysioterapeut Peter  Zeeman og  
fysioterapeut (MR) Jørgen Jørgensen.  
 Se mere her. 
 

Bøger 
 

”Nervesystemets sygdomme” 
Gads Forlag, 2016. 
Med bidrag fra bl.a. audiologopæd Charlotte Lønnberg samt  
fysioterapeuterne Jørgen Jørgensen og Peter Zeeman. 
 
”TRÆNING - I forebyggelse, behandling og rehabilitering” 
Munksgaard, 2016. 
Med bidrag af fysioterapeut (MR) Jørgen Jørgensen. 

 
 

 

 

Nye bidrag til artikler og bøger  

 

 

 

Jørgen Jørgensen 

Peter Zeeman 

Morten Tjørnlund 

Charlotte Lønnberg  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27372361
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27362465
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26558843
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 Konferencer og kurser på Center for Hjerneskade 

 

 

 

Dato   Indhold                                 Tilmeldingsfrist 
      
 

16.11.2016  Gratis minikonference - fuldt optaget       14.11.2016 
   Om at holde hjernen frisk, når man bliver ældre, og  
   om aldersrelaterede kognitive vanskeligheder 
 

24.11.2016  Hjerneskade og misbrug - neurofaglig opkvalificering    14.11.2016 
 

15.03.2017  SCA - samtalestøtte til voksne med afasi. INKL. CD-rom    08.03.2017 
 

15.03.2017  SCA - samtalestøtte til voksne med afasi. UDEN CD-rom    08.03.2017 
 

04.04.2017  Introduktionskursus i brug af HOT-materiale      24.03.2017  

 
 

Mulighed for at få arrangeret individuelle kurser 
Kontakt os, hvis I har ønsker eller ideer til nye kurser.  
 

Vi kan bl.a. tilbyde bostedskurset Neurofagligt opkvalificeringsforløb, der afholdes på de enkelte bosteder  
efter aftale.  

 
Vi kan også skræddersy helt individuelle kurser efter deltagernes ønsker. 
Kontakt Lise Lambek på tlf. 35 32 90 09 eller lise.lambek@cfh.ku.dk 

http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Hold_hjernen_frisk_16.11.2016.pdf
http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Hold_hjernen_frisk_16.11.2016.pdf
http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Hjerneskade_og_misbrug_24.11.2016.pdf
http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Kursus_i_SCA__15.3.2017.pdf
http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Kursus_i_SCA__15.3.2017.pdf
http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/HOT-kursus_4.4.2017.pdf
http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Bostedskursus_-_neurofaglig_opkvalificering.pdf
mailto:lise@cfh.ku.dk

