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Indhold i Nyhedsbrevet 

- Brev til sundheds- og ældreminister Sophie Løhde 
- Langvarige følger efter hjernerystelse 
- Download idékatalog til logopæder 
- Premiere på filmen ”Mand falder” om Per Kirkeby 
- Gratis minikonference om ”neuropsykologi for alle” 
- Nye idéer til kurser og konferencer? 
- Velkommen til vores nye ergoterapeut Helle Sandøe 
- Gratis vidensbase om hjernen 

Langvarige følger efter hjernerystelse  
Post Commotionelt Syndrom, PCS 

 

Projektafslutning, 2 rapporter 
CfHs tilbud til personer med langvarige følger efter hjernerystelse bygger  
bl.a. på vores eget 3-årige forskningsprojekt, der er støttet af Fonden for  
Forebyggelse og Fastholdelse. Nu kan rapporten hentes i en kort udgave  
her og i den fulde længde her.  
 

Centrets tilbud til personer med langvarige følger efter hjernerystelse, PCS 
Kontakt vores visitation for yderligere oplysninger om indhold, pris mm. 
Visitator Ann-Dorthe Jensen, tlf. 35 32 90 17, Ann-Dorthe.Jensen@cfh.ku.dk 
eller  
visitator Tine Rindom Jeppesen, tlf. 35 32 90 97, Tine.Jeppesen@cfh.ku.dk.  
Læs om vores tilbud til personer med hjernerystelsesfølger her. 
 

Kursus  
Falck Healthcare og Center for Hjerneskade afholder den 4. november 2015 i 
fællesskab kurset ”Hvad er en hjernerystelse?… og hvad er PCS?”  
Hurtig tilmelding, senest 2.11.2015, her. 
 

Læs ”Birgitte lider af kronisk hjernerystelse: Nu kan jeg arbejde igen” her.  

Center for Hjerneskade, Amagerfælledvej 56A, 2300 København. Tlf. 35 32 90 06. www.cfh.ku.dk 

Konference- og kursuskatalog, side 4 
Om hjernen, sidste del af modulkursus 
Om hjernerystelse, i samarbejde med Falck Healthcare 
Gruppesupervision i børneneuropsykologi 
Specialistmoduler for psykologer 
At kommunikere med mennesker med afasi 
Pårørendesamarbejde 
Kommende kurser for psykologer i 2016 og 2017 
Bostedskurser 

 

 

”Kære sundheds- og ældreminister Sophie Løhde” 
Hjernesagen, Hjerneskadeforeningen og Center for Hjerneskade  
har sammen henvendt sig til ministeren om flere midler til genoptræning 
Center for Hjerneskade (CfH) modtager årligt ca. 200 lægelige henvisninger 
med henblik på at få et tilbud om specialiseret genoptræning. Imidlertid har 
centret som følge af fritvalgsrammens begrænsning på 9 mio. kr. kun mulig-
hed for at tage 45-50 patienter ind i specialiserede forløb om året.  
De øvrige ca. 150 borgere får ikke et genoptræningstilbud på CfH - i modstrid  
med den lægelige vurdering, der ligger til grund for henvisningen til centrets 
specialiserede genoptræning. 

Læs hele brevet her. 

http://cfh.ku.dk/dokumenter/Evalueringsrapport_PIXIE.pdf
http://cfh.ku.dk/dokumenter/Evalueringsrapport_Fuld.pdf
http://cfh.ku.dk/dokumenter/Evalueringsrapport_Fuld.pdf
http://cfh.ku.dk/Genoptraening-_voksne/hjernerystelse/
http://cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser/
http://cfh.ku.dk/om_Centret/nyheder/birgitte-lider-af-kronisk-hjernerystelse/
http://www.dr.dk/nyheder/indland/2015/03/03/03125357.htm/
http://cfh.ku.dk/om_Centret/nyheder/kaere-sundheds--og-aeldreminister-sofie-loehde/
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Gratis minikonference for alle interesserede  
den 16. marts 2016 kl. 13.00 til 16.00 
Om brugen af neuropsykologiske begreber i praksis 
v. neuropsykolog Lone Vesterager Martinus 

Fundamentet for at samarbejde med borgere med erhvervet hjerneskade er 
ofte en neuropsykologisk undersøgelse.  

HVORDAN kommer samarbejdet med borgeren til at tage afsæt i borgerens 
konkrete vanskeligheder og behov? 

HVAD betyder begreberne, og hvordan anvendes de i praksis? Kan man f.eks. 
arbejde som tømrer, hvis man har fået visuospatiale vanskeligheder? Eller  
som ingeniør, hvis man har eksekutive vanskeligheder? Hvad er anosogosi,  
og hvordan håndteres det? Hør om dette og meget mere på vores gratis  
minikonference. 
 

Tilmelding: Se sidst i dette nyhedsbrev under konferencer- og kurser. 

Nyt idékatalog for logopæder om formidling af  
SCA-samtalestøtteteknik - kan hentes gratis her 
Samtalestøtte til pårørende: Download det helt nye idékatalog med  
inspiration til logopædernes arbejde med SCA-samtalestøttemetoden.  
 

Kataloget er udarbejdet af 34 logopæder fra 19 af landets kommunikations-
centre og neurologiske hospitals- og genoptræningsafdelinger på en  
workshop arrangeret af CfH og Glostrup Hospital.  
 

Formålet er at undervise de pårørende i SCA, så de kommunikative barrierer 
for personer med afasi reduceres.  
 
Projektet er støttet af Helsefonden, Jascha Fonden og Hjernesagen. 

Nye idéer til kurser og konferencer? 
Har I forslag eller ønsker til fremtidige kurser, konferencer samt gratis  
minikonferencer, er vi meget interesserede i at høre fra jer. 
Det er vores ønske, at vores tilbud matcher efterspørgslen. På den måde 
kan vi sikre os, at I får udbytte af vores tilbud - og vi får viden og inspiration 
igennem fælles drøftelser om emner, der er aktuelle for jer. 
 

Kontakt os!  
Enten ved at ringe til koordinator Gitte Hjordt på tlf. 35 32 90 28 eller ved at 
sende en mail til gitte.hjordt@cfh.ku.dk. 
 

Oversigt over aktuelle kurser kan altid findes her. 

”Mand falder” 
Den 11. november 2015 er der landsdækkende biografpremiere på  
dokumentarfilmen ”Mand falder”, en film om Per Kirkeby, instrueret af Anne 
Regitze Wivel. 
Efter en ulykke mistede maleren Per Kirkeby sin førlighed og sin evne til at  
genkende farver og sågar sine egne kunstværker. ”Mand falder” følger  
Per Kirkeby helt tæt, mens han kæmper for at vende tilbage til livet og kunsten. 
Se trailer og læs mere om filmen:  
www.doxbio.dk/movie-archive/mand-falder. 

 

http://cfh.ku.dk/sca--samtalestoette-til-voksne-med-afasi/idekatalog-til-personer/
http://cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser/
http://www.doxbio.dk/movie-archive/mand-falder
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Vidensbasen for Hjerneskade - et gratis tilbud 
Center for Hjerneskade har sammen med Københavns Kommune udviklet en vidensbase for hjerneskade.  
Vidensbasen kan bl.a. bruges som supplement til og opfølgning på kurser og undervisning på hjerneskade-
området. 
 

Vidensbasen består af  
 27 korte videoforedrag om de centrale begreber i arbejdet med hjerneskaderamte borgere. 
 20 cases med reflektionsspørgsmål  og svar.  
 Et leksikon med 300 hjerneskaderelaterede ord og begreber.  

 Information om litteratur og hjemmesider. 

 

Vidensbasen hentes via Center for Hjerneskades hjemmeside her. 

 

Eksempel på et opslag i vidensbasens søgefunktion: 

 

 

Velkommen til Helle Sandøe, vores nye ergoterapeut!  

På Center for Hjerneskade er vi glade for, at vi i august måned kunne  
byde ergoterapeut Helle Sandøe velkommen i Voksenprogrammet.  
Helles opgaver på centret bliver primært at varetage aktivitetsbaseret  
træning af ADL-færdigheder samt at foretage ergoterapeutiske vurderinger. 

 

Helle kommer fra et job i træningssektionen i Hillerød Kommune, hvor hun  
har været ansat i 19 år, primært som klinisk underviser for ergoterapeut- 
studerende. Sideløbende hermed har Helle - fra kommunens neurologiske  
team - en bred erfaring i aktivitetstræning for borgere med erhvervet  
hjerneskade.  
 

Helle har tidligere været ansat på Genoptræningscenter Esbønderup og har  
efteruddannelse i ergoterapeutiske redskaber, (AMPS, A-one og MISA),  
samt diplomuddannelse i sundhedsfremme og forebyggelse.  

http://elearning.kk.dk/suf/hjerneskade/vidensbasen/story.html
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 Konferencer og kurser på Center for Hjerneskade 

 

 

 
 

HJERNEN - MODUL 2 OG 3 
Neurofaglig opkvalificering 
 

Formål 
Kurserne har til formål at give en grundig såvel teoretisk som praktisk orienteret introduktion 
til hjernens opbygning og funktioner, til konsekvenser af erhvervede hjerneskader samt til 
måder at anvende denne viden i praksis. 
 

Målgruppe 
Medarbejdere, der arbejder med voksne borgere med erhvervet hjerneskade. 
 

Emner 
Typer af hjerneskader samt deres fysiske, kognitive, følelses- og adfærdsmæssige følger. 
Hvordan håndteres disse i samarbejde med den hjerneskadede borger og de pårørende?  
Om kombinationer af hjerneskade/psykiatri/misbrug, hjerneskade og seksualitet og om den 
komplekse borgersag i praksis. 
 

Yderligere oplysninger og mulighed for tilmelding her. 
Tilmelding: se tilmeldingsfristerne under de enkelte moduler i nedenstående skema. 
Sted: Center for Hjerneskade, Amagerfælledvej 56A, 2300 København S. 
Pris: 1.650 kr. pr. dag. inkl. forplejning. 

Modul  Dato og tidspunkt Tilmeldingsfrist 

Modul 2 28. - 29. oktober 2015 
Kl. 9 - 15. 
Morgenkaffe fra kl. 8.30 

27. oktober 2015 

Modul 3 5. november 2015 
Kl. 9 - 15. 
Morgenkaffe fra kl. 8.30 

29. oktober 2015 

Modul 3 25. november 2015 
Kl. 9 - 15. 
Morgenkaffe fra kl. 8.30 

18. november 2015 

Kurserne  
består af  
moduler.  

 
Se datoerne  

for de enkelte 
moduler i  

oversigten.  

http://cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser/
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 Konferencer og kurser på Center for Hjerneskade 

 

 

 

 

 

 

Falck Healthcare og Center for Hjerneskade udbyder i fællesskab kurset 

Hvad er en hjernerystelse? 
… og hvad er PCS (postcommotionelt syndrom/langvarige følger efter hjernerystelse)? 
 

På kurset præsenteres erfaringer og resultater fra et randomiseret kontrolleret studie (RCT) 
på Center for Hjerneskade. Studiet vurderer effekten af et tværfagligt, individualiseret,  
rehabiliteringsforløb sammenlignet med effekten af den eksisterende praksis i kommunerne. 
Kurset forklarer begreberne hjernerystelse og postcommotionelt syndrom og beskriver  
interventionsmulighederne, bl.a. energiforvaltning og smerteforståelse. 
Undervisere  
Neuropsykolog Peter Christiansen og fysioterapeut Henriette Henriksen, der begge har  
været med til at udvikle centrets commotiotilbud. 
 

Yderligere oplysninger og mulighed for tilmelding her. 
Tilmelding: senest den 30. marts 2016.  
Sted: Center for Hjerneskade, Amagerfælledvej 56A, 2300 København S. 
Pris: 1.500 kr. med forplejning. 
 

 

(Tidl. 
Onsdag den  

4.  
november)  

 

NB 
ÆNDRET TIL 

ONSDAG 
DEN  

6. APRIL  
2016 

 
kl. 9.00 - 16.00 

 
 

 

Supervision i gruppe  
med henblik på specialistuddannelse i klinisk børneneuropsykologi  
 

Gruppesupervisionen vil have fokus på udredning, testtolkning, formidling og intervention  
på baggrund af deltagernes sagsarbejde med børn og unge, hvor der er mistanke om  
neurokognitive forstyrrelser – eksempelvis i forbindelse med neuropsykiatriske lidelser,  
medfødte eller erhvervede hjerneskader. 
 

Deltagere 
Den primære målgruppe er psykologer, der ønsker at blive specialister i børneneuropsykologi 
eller med særlig interesse for børneneuropsykologisk udredning. 
Enkelte psykologer på vej mod specialistuddannelse i børnepsykologi eller autorisation kan 
eventuelt også optages i gruppen. 3 – 8 deltagere pr. gruppe. 

 

Yderligere muligheder for supervision: 
Der vil også være mulighed for at tilbyde supervision lokalt til psykologgrupper f.eks. ved PPR 
og andre arbejdssteder, hvor omfanget vil være halve eller hele dage.  
 

Yderligere oplysninger og mulighed for tilmelding her. 
Tilmelding: senest den 29. oktober 2015.  
Sted: Center for Hjerneskade, Amagerfælledvej 56A, 2300 København S. 
Pris: 12.000 kr. med forplejning (24 timer fordelt på 8 gange). 

Fredag den 

6. 
november 

 
Herefter aftales 

de konkrete  
mødedatoer på 

fredage  
i lige uger 

med deltagerne 
 
 

http://cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser/
http://cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser/
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 Konferencer og kurser på Center for Hjerneskade 

Specialistmodul nr. 7.4.4.2.1  
på den børneneuropsykologiske specialistuddannelse  
Med fokus på klinisk neuroanatomi, neurofysiologi og neurokemi 
 

Systematisk og detaljeret gennemgang af den funktionelle neuroanatomi af særlig  
betydning for psykologiske og kognitive processer, herunder sprog, opmærksomhed,  
eksekutive funktioner, indlæring og hukommelse, visuo-spatiale funktioner, social  
kognition, emotionelle funktioner og motorik.  
 

Målgruppe 
Psykologer og tilsvarende fagpersonale under og efter specialistuddannelse.  
Det forudsættes, at man har et basalt kendskab til hjernens struktur og funktion.  

 

Underviser  
Lektor, læge, Ph.D., Carsten Reidies Bjarkam. 
 

Undervisningsform 
30 timers interaktiv undervisning fordelt over 5 kursusdage.   
 

Yderligere oplysninger og mulighed for tilmelding her.  
Tilmelding: senest den 4. november 2015.  
Sted: Center for Hjerneskade, Amagerfælledvej 56A, 2300 København S. 
Pris: 5.500 kr. inkl. forplejning. 

 

 
 
 
 
 

Torsdag den 

10.  
december  

eller 

17.  
december  

begge dag  
kl. 9.00 - 15.00  

 
Morgenkaffe 
med brød fra 

kl. 8.30 
 

16.-17.  
november  

og 
2.- 4.  

december  
Alle dage  

kl. 9.00 - 16.00  

 

 

 

Hvordan kommunikerer jeg med mennesker med afasi? 
Kursus i samtalestøtte til voksne med afasi 
På dette kursus arbejdes med de vanskeligheder, der kan opstå i samarbejdet  
med pårørende til borgere med erhvervet hjerneskade. Formålet er at blive bedre til at  
forebygge misforståelser og afvikle konflikter.  
 

Målgruppe 
Læger, plejepersonale, fysioterapeuter, ergoterapeuter, visitatorer og sagsbehandlere,  
der gennem deres arbejde møder voksne med afasi.  
 

Underviser: 
Audiologopæd og certificeret SCA-underviser Trine Thyrsted Klinkby.  

 

Tilmelding: senest 11. november 2015. 
Sted: Center for Hjerneskade, Amagerfælledvej 56 A, 2300 København S. 
Pris: 2.300 kr. inkl. forplejning samt SCA-billedmaterialer på CD-rom. 
Yderligere oplysninger og mulighed for tilmelding her. 

 
Onsdag den  

18. 
november 
Kl. 10.00 - 16.30 

 

Morgenkaffe  
fra kl. 9 

2 kurser om pårørendesamarbejde 

Formålet med kurserne er at give en introduktion til samarbejdet med pårørende,  
herunder pårørendereaktioner, ændret familiedynamik og involvering af pårørende i  
rehabiliteringsforløbet. 
 

Kurset har et teoretisk udgangspunkt, men vil også bygge på kursisternes praksiserfaringer 
med henblik på implementering af nye tiltag på pårørendeområdet. 
 

Målgruppe 
Medarbejdere, der arbejder med hjerneskadede og deres pårørende. 
 

Yderligere oplysninger og mulighed for tilmelding her.  
Tilmeldingsfrist:  for kurset den 10. december senest den 1. december 2015.  
   for kurset den 17. december senest den 10. december 2015. 
Pris: 1.650 kr. inkl. forplejning. 
Sted: Center for Hjerneskade, Amagerfælledvej 56A, 2300 København S. 

http://cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser/
http://cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser/
http://cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser/
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Neuropsykologiske funktionsforstyrrelser: 
Epilepsi, medfødt hjerneskade og erhvervet hjerneskade 
Kurset søges godkendt på modul 7.4.4.2.2,neuropsykologiske funktionsforstyrrelser  
 

Indhold 

Epilepsi med fokus på hvad er epilepsi, psykosociale og kognitive følger, epileptiske  
syndromer hos børn og differentialdiagnoser/tilstande. 
Medfødthjerneskade med fokus på børn med Cerebral Parese og/eller periventricular  
leukomalacia. 
Erhvervet hjerneskade med fokus på hovedtraumer, apopleksi og hjernetumorer. 
 

Undervisere 

Specialist i Børneneuropsykologi Kirsten Juul. 
Psykolog Louise Bøttcher, Lektor, Ph.D., DPU, Aarhus Universitet.  
Psykolog, specialist og superviser i Børneneuropsykologi Käte From.  
 

Yderligere oplysninger og mulighed for tilmelding her.  
Tilmelding: senest den 18. december 2015.  
Sted: Center for Hjerneskade, Amagerfælledvej 56A, 2300 København S. 
Pris: 3.300 kr. for begge dage, inkl. forplejning. 

  

 

 

 

 

 Konferencer og kurser på Center for Hjerneskade 

 

 
 

Tirsdag den 

12.  
januar 

og onsdag den  

13.  
januar 
begge dage  

kl. 9.00 - 16.00 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Introduktionskursus i Hukommelses- og Opmærksomheds Træning (HOT)  
Hukommelses- og Opmærksomheds Træning (HOT) er målrettet børn og unge mellem 8 og 16 
år med specifikke kognitive vanskeligheder.  
 

Formål 
Formålet med kurset er at give deltagerne forudsætninger for at kunne tilpasse HOT-materialet 
til den enkelte elev.  
 

Målgruppe  
Psykologer, lærere og andre med interesse for specialundervisning samt for hjerneskadefeltet. 
Der kræves ingen særlige forudsætninger.  
 

Yderligere oplysninger og mulighed for tilmelding her. 
Tilmelding: senest den 16. marts 2016. 
Sted: Center for Hjerneskade, Amagerfælledvej 56A, 2300 København S. 
Pris: 1.600 kr. inkl. forplejning 

Onsdag den 

13. april  

kl. 9.30 - 16.00  

http://cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser/
http://cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser/
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 Konferencer og kurser på Center for Hjerneskade 

 

2016 
og  

2017 
Datoer  

opdateres  
løbende i  

nyhedsbreve  
og på 

www.cfh.ku.dk 

Neurofagligt opkvalificeringsforløb til bosteder 
med fokus på borgere med medfødte eller tidlige hjerneskader og  
autismespektrumforstyrrelser 
 

Det kræver en særlig viden at støtte borgere, som til tider kan have en udfordrende og  
uforståelig adfærd. Hvad kan de bagvedliggende årsager være? Hvordan håndteres deres  
adfærd, og hvordan stilles relevante krav, der understøtter den enkeltes udvikling? 
 

Formål: 
Kursets formål er at give en grundig teoretisk og praktisk anvendelig viden om hjernen,  
hjerneskader, psykiske lidelser, dementielle tilstande og sexologiske problemstillinger på  
baggrund af medfødte eller tidligt erhvervede hjerneskader samt autismespektrum- 
forstyrrelser.  

 

Der vil være fokus på det tværfaglige samarbejde omkring den enkelte borger med afsæt  
i borgerens behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder - herunder også refleksioner  
omkring betydningen af egen adfærd i samspillet med borgeren. 
 

Målgruppen 
Omsorgsmedhjælpere, pædagoger, pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere, 
social- og sundhedsassistenter, ergo- og fysioterapeuter samt lignende målgrupper, der  
arbejder med borgere med moderat til svære medfødte og tidligt erhvervede hjerneskader 
samt autismespektrumlidelser. 
 

Varighed 
Kurset består af 3 moduler á 2 dage. Modulerne afholdes med 3 ugers mellemrum, hvor  
kursisterne kan afprøve viden og redskaber i egen praksis for derefter at justere gennem  
feedback fra underviser. Undervisningsforløbet afsluttes med en opfølgningsdag en  
måned efter modul 3, hvor kursisterne vil fremlægge egen borgercase ud fra udleverede  
redskaber og skabeloner. 
 
Yderligere oplysninger 
Kontakt Lise Lambek på tlf. 35 32 90 09 eller mail til Lise.Lambek@cfh.ku.dk.  

3  
moduler  

+   
opfølgningsdag 

 
 

Datoerne  
aftales mellem  
arbejdspladsen 

og CfH 

 

 

Følgende kurser for psykologer udbydes i 2016 og 2017 
Certificeringskursus:  
NEO PI-R, 18 timer.  
 

Specialistmodul:  
Neuropsykologiske forstyrrelser, klinisk neuropsykologi på voksenområdet, 30 timer. 
 

Specialistmodul:  
Rehabilitering, klinisk neuropsykologi på voksenområdet, 30 timer. 
 

Tværgående specialistmodul:  
Funktionel neuroanatomi, klinisk neuropsykologi på voksenområdet, 24 timer. 

 

http://cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser/

