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NYHEDSBREV OM BØRN, UNGE OG VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE 

 Konferencer og kurser 

 Nyt bestyrelsesmedlem  

 Folkemødet på Bornholm 

 

 

 Nyt samarbejde med Olivia Danmark  

 LAB-loven: Hvornår kan Lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats bruges til forløb på 
Center for Hjerneskade? 

 

 
Minikonference om inklusion  

Inklusion - at rumme børn med særlige behov 

Tirsdag den 20.maj 2014, kl. 8.30 -15.30 

NB! Nye lokaler: Københavns Universitet, Emil Holms Kanal, bygning 23, København S  

 

Inklusion belyst ud fra en kognitiv forståelse. 
 

Inklusion i forhold til børn med diagnoser. 

Eksempler på diagnoser, der skal kunne rummes i folkeskolen: ADHD, autisme, mental retardering, epilepsi. 

 

Intervention - Strategier til, hvordan det kan lykkes at få en vellykket inklusion. 

Målgruppe: Lærere, pædagoger og PPR-psykologer. Max 300 deltagere. 
 

Pris: 250 kr. inkl. kaffe/te, frokost/sandwich og kage. 

Lokale: Store auditorium, lokale 23.0.50, bygning 23, Københavns Universitet Amager, Emil Holms Kanal, Kbh. S.  

Tilmelding senest fredag den 16. maj 2014  på www.cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser/   
  

Yderligere information: www.cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser/ eller Marianne Verdel 28 75 89 99 eller 
mv@cfh.ku.dk  

 

Mange ekstra pladser!! 
På grund af den store interesse for minikonferencen  - med foreløbig 160 tilmeldte - har vi lånt det 

store auditorium på Københavns Universitet Amager (tæt på Center for Hjerneskades  lokaler),  
og der er således igen mulighed for tilmelding  

senest fredag den 16. maj 

 
 

 

http://cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser/
http://cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser/
mailto:mv@cfh.ku.dk


 

Gratis minikonference  
Langvarige følger efter hjernerystelse - postcommotionelt syndrom 

Mandag den 16. juni kl. 13 - 16 på Center for Hjerneskade 
 

Hvad er en hjernerystelse/commotio, og hvad betyder det at have langvarige følger? 
Direktør, neuropsykolog Frank Humle fra Center for Hjerneskade.  
 

Hvorfor har Center for Hjerneskade et commotiotilbud? 
Direktør Frank Humle 
 

Hvordan er det at have et postcommotionelt syndrom? 
En tidligere deltager fortæller om sin egen situation før, under og efter forløbet på Center for Hjerneskade. 
 

Hvad gør vi og hvorfor virker det? 
Fysioterapeut Henriette Henriksen , neuropsykolog Peter Christiansen  og Ph.d.-studerende Klaus Nielsen 
fortæller om hverdagen i centrets commotiotilbud og om de foreløbige resultater af centrets forskningsprojekt. 
 

Debat 
Konferencedeltagernes erfaringer om commotio i relation til lovgivningen  etc. 
 

Tilmelding senest den 10. juni - aht. kaffe og kage - på www.cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser/ 

 

 

 

 

Kurser og konferencer på Center for Hjerneskade 
 

 

 

Onsdag den 27. august 2014 kl. 10 - 16 på Center for Hjerneskade 

Samtalestøtte til voksne med afasi (SCA) 
”Hvordan kommunikerer jeg med mennesker med afasi?”  

 

Målgruppe: Kurset henvender sig til læger, plejepersonale, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sagsbehandlere, 

der gennem deres arbejde møder voksne med afasi.’  

Deltagerantal: 20 personer. 

Pris: Forplejning, kursusmaterialer mm. 2.200kr. 
 

Tilmelding senest den 20. august på www.cfh.ku.dk/kurser/
aktuelle_kurser/ 

Gratis minikonference  

Pårørendesamarbejde 
Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 13 - 16  på Center for Hjerneskade 

At være pårørende 
Susan Søgaard fra Hjerneskadet.dk fortæller om online-portalen for hjerneskaderamte familier. 
 

Pårørendesamarbejdet 
Direktør, neuropsykolog Frank Humle fortæller om pårørendesamarbejdet generelt og på Center for Hjerneskade. 
 

En pårørende fortæller om egne erfaringer  med at være pårørende 

 

Kommunale pårørendegrupper 
Hjerneskadekoordinator Maj Willemoes Jensen, Hvidovre Kommune: Om evalueringen af 3 pårørendegrupper, 
der er etableret i et samarbejde mellem Hvidovre, Rødovre og Albertslund kommune. 
 

Pårørendegrupper: psykologisk metode og temaer i arbejdet med pårørende 
Neuropsykologerne Henriette Rydberg og Karsten Madsen fra Center for hjerneskade. 
 

Debat 
Hvilke erfaringer har deltagerne i minikonferencen? 

 

Tilmelding senest den 2. oktober - aht. kaffe og kage - på www.cfh.ku.dk/kurser/
aktuelle_kurser/ 



Tidligere elev er nyt medlem af bestyrelsen for Center for Hjerneskade 

Med virkning fra 1. april 2014 er Thomas Mølsted Jørgensen nyt medlem af bestyrelsen.  

I foråret 2012 var han elev på CFH efter en blodprop i hjernen januar samme år.  

”Både mine personlige erfaringer og oplevelserne af de andre elever viste mig,   
hvor meget der kan udrettes med CFH’s kombination af højt specialiseret viden,  
omhyggeligt individuel tilrettelæggelse og menneskelig varme og nærvær”.  

 
 

Thomas er økonom og kontorchef i en styrelse under Beskæftigelsesministeriet.   

 

 

 

Folkemødet på Bornholm den 12. - 15. juni 2014   

Hjernesagen og Center for Hjerneskade er i år gået  
sammen under den fælles overskrift:   
 

”Hjernen skal holde hele livet!”  

Vi holder korte oplæg fredag kl. 10 - 11 og lørdag kl. 13 - 14 om emnerne ”Forebyggelse af blodprop i hjernen”, 

”Pas på din hjerne – kend dit blodtryk”, ”Det handler om at holde hjernen i gang - gå før det går galt!” og  ”Når 

det er gået galt!”.  

 

Samtidig er der mulighed for at møde os til en snak i Hjernesagens telt, hvor man også kan få målt sit blodtryk. 
 

 

Olivia Danmark og Center for Hjerneskade indgår samarbejdsaftale 
  

Olivia Danmark og Center for Hjerneskade har indgået en samarbejdsaftale om at skabe nye kombinerede  
tilbud på hjerneskadeområdet. Udgangspunkt er de styrker, som vi hver især har i forvejen. Samarbejdet skal 

bl.a. sikre et øget neurofagligt niveau i Olivias indsats i borgernes hjem. Vi samarbejder som 2 selvstændige 

virksomheder, og samarbejdet indebærer ikke nogen form for økonomisk mellemværende.   

Olivia Danmarks ekspertise er at hjælpe personer med handicap - herunder borgere med erhvervet 

hjerneskade - i eget hjem. Olivia Danmark har kontorer i Herlev og Århus og arbejder over hele landet.  

Center for Hjerneskade bidrager dels med supervision og opkvalificering af Olivia Danmarks 

medarbejdere, dels med muligheden for at kombinere tilbuddene omkring den enkelte borger.  

I fællesskab med kommunernes tilbud er det planen at skabe individuelle løsninger for borgerne, der 

kombinerer udredning, optræning, rehabilitering (både på CfH og  i borgerens eget hjem) med den 

arbejdsmarkedsrettede indsats. Neurofaglighed er udgangspunktet. 

 
 

 

Læs mere i pressemeddelelsen  

https://www.oliviadanmark.dk/nyheder/olivia-danmark-og-center-for-hjerneskade-indgaar-samarbejde.aspx 

 
 

Se mere på www.hjernesagen.dk 

http://www.hjernesagen.dk/


Hvornår kan Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats     
bruges til forløb på Center for Hjerneskade? 
 
Dette spørgsmål får vi stillet fra borgere og sagsbehandlere. Beskæftigelsesankenævnet udformede i 

2013 en konkret afgørelse, der kan bruges til inspiration/som afklaring.  

Stikordene er: individuel vurdering, forbedrede muligheder for at fastholde tilknytningen til 

arbejdsmarkedet, afklaring af specifikke arbejdsrelaterede jobfunktioner. 

Beskæftigelsesankenævnet skriver blandt andet: 

”Vi har lagt vægt på (…..) at tilbud efter beskæftigelsesindsatslovens § 32 kan gives med henblik på 

fastholdelse af tilknytningen til arbejdsmarkedet, jf. beskæftigelsesindsatslovens §22, stk. 6.” 

 ”Det drejer sig således ikke om behandling, men om genoptræning på højt specialiseret og 

individuelt niveau, og vi vurderer ud fra beskrivelsen af indholdet i forløbet, at der for dig er tale 

om et beskæftigelsesrettet forløb.” (Fremhævet af CfH.)  

Formålet med forløbet på Center for Hjerneskade var således at ”...afklare specifikke 

arbejdsrelaterede jobfunktioner, som kunne anvendes direkte på arbejdspladsen”. 

På denne baggrund blev kommunens afslag omgjort. 
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