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Nyhedsbrev nr. 1 
Februar 2020 
Center for Hjerneskade 

Amagerfælledvej 56A, 2300 Kbh. S. Tlf. 35 32 90 06. www.cfh.ku.dk 

 

København den 12. marts 2020 

Mekanismer og behandling ved  
langvarige postcommotionelle symptomer 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oplægsholdere 
 

Toril Skandsen, MD, Ph.D.  
 Organic changes in the brain associated with long-term postconcussive symptoms:  
 Evidence from imaging studies 
 

Jamie E. Pardini, Ph.D., neuropsychologist and clinical associate professor  
 Assessment and evidence-based treatments for psychological symptoms in patients  
 with persisting symptoms after concussion  
 

Hana Malá Rytter, Ph.D., neuropsykolog og leder af Dansk Center for Hjernerystelse, DCFH 
 Ny national klinisk retningslinje for behandling af længerevarende symptomer  
 efter hjernerystelse på vej 
 

En gruppe yngre danske forskere 
 5 aktuelle foredrag 
 

Paneldebat 
Paneldebat med deltagelse af de to internationale foredragsholdere,  speciallæge i neurologi, 
dr.med. Christian Pilebæk Hansen og leder af DCFH Hana Malá Rytter. 
 

Praktiske oplysninger 
Konferencens deltagere vil være sundheds- og fagprofessionelle,  
der arbejder med personer, der har følger efter commotio. 
 

Arrangører Konferencen er arrangeret i et samarbejde i mellem  
Dansk Selskab for Neurorehabilitering (DSNR),  
Center for Hjerneskade  
og Dansk Center for Hjernerystelse (DCFH)  
 

Program og oplysninger findes på DSNRs hjemmeside her 

 

 
Temaer  

  

Hvilke patofysiologiske forandringer er i spil hos personer  
med langvarige symptomer efter commotio cerebri?  

 
Hvad ved vi – evidensbaseret - om behandlingen af  

langvarige postcommotionelle symptomer?  

Tilmelding senest  
d. 26. februar 2020  
til akil@filadelfia.dk 

http://www.neurorehabilitering.dk/wp-content/uploads/2016/02/Program-%C3%85rsm%C3%B8de-2020.pdf
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Hjernedagen den 11. marts 2020 består af en række spændende oplæg om hjernerystelse og hjerne-
skade hos børn, unge og voksne. Dagen, der holdes på Center for Hjerneskade mellem kl 11.00 og 19.00,   
er arrangeret af Hjerneskadeforeningen, Neurorehabilitering Selma Marie og Center for Hjerneskade 
sammen med indbudte oplægsholdere. 
 

PROGRAM og tilmelding her 
 

Hjerneugen er en international kampagneuge, der hvert år afholdes i uge 11. Læs mere her 

Center for Hjerneskade bringer dansk rehabiliteringsforståelse til Kina 
Vores samarbejde med kinesiske Sino-Fortune er godt i gang. Det nybyggede rehabiliteringscenter øst 
for Beijing har efter et år så mange patienter, at det er på vej til at blive selvfinansierende. Målet er at 
etablere flere rehabiliteringscentre i Kina efter dansk model, og kineserne har valgt  at kalde konceptet 
for "Sino-Denmark Rehabilitation Medicine".  
 
 
 
 
 
 
 
 

Planer for 2020 
Center for Hjerneskade fortsætter med at supervisere de kinesiske medarbejdere online.                     
Næste skridt i samarbejdet bliver, at vi sammen med Sino-Fortune udbyder kurser til kinesiske læger, 
sygeplejersker, fysioterapeuter og øvrige rehabiliteringsfaggrupper. Formålet er at udbrede den danske 
forståelse for tværfaglig rehabilitering i Kina. 
 

Den aktuelle Corona-virus betyder imidlertid, at der er lukket i nogle uger på det kinesiske center, så  
det bliver ikke i starten af 2020, at vi tager til Kina for at undervise. Heldigvis kan planlægningen af    
kurserne foregå over nettet! 
 

Hvordan kom det dansk-kinesiske samarbejde i gang?  
Center for Hjerneskade blev valgt, da Sino-Fortune Senior lndustry Corporate besøgte Danmark i foråret 
2018. "Vi brugte 2018 til gensidigt at besøge hinanden med henblik på fremtidigt samarbejde. Efterføl-
gende underviste vi over nettet de kinesiske medarbejdere i tværfaglig rehabilitering. På den baggrund 
tegnede vi en 5-årig kontrakt fra 2019 til 2023. Kontrakten omfatter undervisning, supervision og udvik-
lingssamarbejde - både online og i Kina- og begge parter har fra starten haft meget positive forventnin-
ger til det fremtidige samarbejde" fortæller direktør Frank Humle, Center for Hjerneskade.  
 

Yderligere oplysninger 
Kontakt fysioterapeut Jørgen Roed Jørgensen, joergen.joergensen@cfh.ku.dk  

 I anledning af det kinesiske nytår skrev Sino-Fortune til Center for Hjerneskade  
”From the company's management to technical personnel, we are all very much in 
favor of Danish concepts and technologies, and we also think it is very meaningful     
to spread these technologies to China.”   

http://mariehjem.dk/selma/
https://hjerneskadet.dk/
https://hjerneskadet.nemtilmeld.dk/15/
https://hjernenifokus.dk/
mailto:joergen.joergensen@cfh.ku.dk
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Samtalestøtte til afasiramte - det danske SCA©-materiale 
SCA©, på dansk  ”samtalestøtte til voksne personer med afasi”, er et billedbaseret materiale,  
der understøtter kommunikationen mellem afasiramte, pårørende og relevante fagpersoner.  
Den afasiramtes forståelse og muligheder for at udtrykke sig styrkes, og herigennem øges               
indflydelsen på eget behandlings- og rehabiliteringsforløb.  
 

Center for Hjerneskade har oversat og bearbejdet materialet fra The Aphasia Institute, Toronto.   
Bearbejdelsen til danske forhold er foregået i samarbejde med Rigshospitalet - Glostrup.  

 

På Center for Hjerneskade bruger vi SCA© i samarbejdet med afasiramte og pårørende, lige som vi 
underviser kommuner og institutioner. Læs mere her  

Samtaler med fagpersoner 
Materialet er udarbejdet til samtaler med 
 ergoterapeuter  
 fysioterapeuter  
 læger  
 plejepersonale  
 logopæder   
 sagsbehandlere  
Derudover findes materiale om undersøgelse og behandling af  
dysfagi samt samtalebogen ”Dit liv før og nu”. Se mere nedenfor. 

 

Se vores samlede SCA©-materiale til samtaler med fagpersoner her 

 
Det nyeste danske SCA©-materiale   

”Dit liv før og nu” –  om identitet, tab og ønsker for fremtiden 
Materialet, der omhandler de ”bløde” aspekter af rehabiliteringen,  
kan bruges i den afasiramtes samtaler med fagpersoner.  
 

Formålet er at give den afasiramte mulighed for selv at komme til at 
tale om svære emner som ”Hvem var du før?”, ”Hvad er der sket ?”, 
”Hvordan er dit liv nu?” og ”Hvordan kunne du godt tænke dig, at  
dit liv kom til at se ud?”.  

 

Samtaler mellem den afasiramte og de pårørende  
”Nærhed, sex og parforhold” og  ”Livet er mere end afasi” er 2 billed-
baserede selvhjælpsbøger, der er udarbejdet til samtaler mellem den 
afasiramte og de pårørende. Begge kan gratis downloades her 
 

For yderligere oplysninger om SCA©  
Audiologopæd Malene Henriksen (malene.henriksen@cfh.ku.dk) eller 
Audiologopæd Trine Klinkby (trine.klinkby@cfh.ku.dk). 
 

Kurser i SCA© 
Center for Hjerneskade afholder løbende SCA©-kurser. Se hvornår det 
næste kursus udbydes her 
 

Lokale SCA©-kurser 
Institutioner, kommuner m.fl. kan også bestille individuelt tilpassede 
kurser, der kan afholdes lokalt.  
 

Kontakt administrativ leder Lise Lambek, lise.lambek@cfh.ku.dk 

https://cfh.ku.dk/sca--samtalestoette-til-voksne-med-afasi/
https://cfh.ku.dk/sca--samtalestoette-til-voksne-med-afasi/sca-billedmaterialer-til-fagpersonale/
https://cfh.ku.dk/sca--samtalestoette-til-voksne-med-afasi/selvhjaelpsboeger-til-afasiramte/
mailto:malene.henriksen@cfh.ku.dk
mailto:trine.klinkby@cfh.ku.dk
https://cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser/
mailto:lise.lambek@cfh.ku.dk
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Den 4. marts 2020 

Tanke før tale - Kommunikation er adfærd  
Kognitive kommunikationsforstyrrelser og  
interventionsmetoder 
 

For at undgå nedbrud i samtaler, kommunikative misforståelser eller 
måske ligefrem udstødelse fra fælleskabet, er vi nødt til hele tiden 
aktivt at benytte vores viden om sprogbrug og de uskrevne regler for 
kommunikativt samvær med andre.  
 

Efter en hjerneskade er det muligt for både patienter at arbejde med 
og for fagfolk at intervenere i forstyrrelser i dette komplekse system. 
  

Læs mere om kurset her 

Den 18. marts 2020 
GRATIS Minikonference primært for fysio– og ergoterapeuter 
Genoptræning  og rehabilitering af borgere med  
erhvervet hjerneskade 
- Generelt om Center for Hjerneskade, tilbud, henvisningsveje mm. 
- Borger- og pårørendeinddragelse i rehabiliteringsforløbet 
- Om ergoterapi i genoptræning og rehabilitering 
- En snak om potentiale  
- GRASP - Graded Repetetive Arm Supplementary Program   
- Funktionel konditionstræning og nyeste forskning  
- Rundvisning på Center for Hjerneskade  
 

Læs mere om mini-konferencen her 

Ina Merete 
Schmidt 
Audio-
logopæd 

Fysio– og 
ergotera-
peuter 
fra  
Center for  
Hjerneskade 

Den 16. april 2020 
Er du I tvivl om, hvordan du arbejder med  
seksualiserende adfærd hos borgere med reduceret 
kognitiv funktion?  
 

Kurset henvender sig primært til medarbejdere på bo- og opholds-
steder for unge og voksne med væsentlige kognitive og/eller fysiske 
handicap. Bemærk, at kurset også kan afholdes lokalt. 
 

Kurset vil blandt andet sætte fokus på, hvilken betydning forskellige 
kognitive vanskeligheder kan have for borgeren – og relatere det til, 
hvordan man som professionel bedst kan hjælpe borgeren. 
 

Læs mere om kurset her 

Bastian Larsen 
Privat-
praktiserende 
sexolog 

Marianne  
Verdel 
Afdelingsleder 
Børneneuro-
psykolog 

Forår/sommer 2020 
Neurofaglig opkvalificering, hjernen modul 1- 5.  
I løbet af foråret 2020 afholder vi kursusrækken "Neurofaglig  
opkvalificering", der består af 5 selvstændige moduler. Modulerne     
kan tages som en helhed eller blot som udvalgte dage. 
 

Formålet er at give kursisterne en grundig teoretisk og praktisk           
orienteret viden om væsentlige temaer inden for neurorehabilitering, 
herunder den raske og den ramte hjerne, neuropsykologiske syndromer 
hos borgere med erhvervede hjerneskader, psykiatri og misbrug,  
pårørende som ressourcer samt motivation og tværfagligt samarbejde.  

 

Gennemgående underviser er neuropsykolog og leder af under-
visningsafdelingen Lone Vesterager Martinus  
 

Emner 
Den raske og den ramte, modul 1. Torsdag den 12. marts 2020 
Neuropsykologiske syndromer, modul 2. Onsdag den 15. april 2020 
Psykiatri og misbrug, modul 3. Torsdag den 30. april 2020 
Pårørende som ressourcer, modul 4. Tirsdag den 26. maj 2020 
Motivation og tværfagligt samarbejde, modul 5. Torsdag den 18.juni 2020  
Se mere i kursuskataloget her 

Lone  
Vesterager  
Martinus  
Neuro- 
psykolog     
og leder af  
Undervis-
nings- 
afdelingen        

https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Tanke_f_r_tale_4.3.2020.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Gratis_minikonference_vedr._fys_og_ergoterapi18.3.2020..pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Kursus_om_seksualitet_april_2020.pdf
https://cfh.ku.dk/kurser/kursuskatalog_voksne/
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Christian 
Dahl-
Blumenberg 
Fysiotera-
peut  

Jørgen  
Jørgensen 
Fysioterapeut, 
MR 

Helle Sandø 
Petersen 
Ergotera-
peut 

Den 16. september 2020 
Samtalestøtte til voksne med afasi (SCA©)  
 

At tale med et menneske med svær afasi kan opleves unaturligt  
og svært. SCA (Supported Conversation for Adults with Aphasia©) er 
en metode, hvis fokus er at hjælpe omgivelserne med at blive bedre 
til at kommunikere med mennesker med afasi. Dermed får den afasi-
ramte større mulighed for at interagere socialt, deltage aktivt i daglig-
dagen og tage beslutninger om eget liv.  
 

Læs mere om kurset her 

Brigitta  
Michaelsen 
Audio-
logopæd  

Trine Thyr-
sted Klinkby  
Audio-
logopæd  

Den 23. september 2020 
Graded Repetetive Arm Supplementary Program, 
GRASP Nyt træningsværktøj til træning af arm og hånd  
 

GRASP er et øvelsesprogram til arm og hånd udviklet til personer 
med apopleksi. Træningen er intensiv, progressiv og med høj dosis 
uden at kræve mange faglige ressourcer, da den primært foregår 
selvstændigt.  
 

På kurset gennemgås evidensen bag GRASP, vores praktiske  
erfaringer og valg af relevante tests.  
 

Vi udleverer en dansk GRASP-manual, som bliver  gennemgået på 
kurset. 
 

Se mere i kursuskataloget her 
 

 

 
 
 

Se de aktuelle kurser på næste side 
 

Husk at vi løbende udbyder kurser og gratis mini-konferencer, der afhol-
des på Center for Hjerneskade.  
Disse kurser annonceres på vores hjemmeside   
 

Kurser efter aftale. Disse kurser kan afholdes lokalt eller på aftalte dato-
er på Center for Hjerneskade. Se nærmere i kursuskataloget her 

 

   Kontakt administrativ leder Lise Lambek, lise.lambek@cfh.ku.dk 

https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/kursus_i_sca_16.9.20.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/GRASPkursus_23.9.20.pdf
https://cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser/
https://cfh.ku.dk/kurser/kursuskatalog_voksne/
mailto:lise.lambek@cfh.ku.dk
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Center for Hjerneskade, Amagerfælledvej 56A, 2300 København S. www.cfh.ku.dk  

Kurser og konferencer Dato 
Tilmel-

ding 
senest 

Pris 
inkl. 

forplej-
ning 

"Tanke før tale" - om kognitive forstyrrelser og interventionsmetoder  04-03-20 19-02-20 1.950 kr.  

Hjernen Modul 1: Den raske og den ramte 12-03-20 02-03-20 1.950 kr.  

Gratis minikonference om genoptræning og rehabilitering  18-03-20 11-03-20 - 

Hjernen Modul 2: Neuropsykologiske syndromer  15-04-20 23-03-20 1.950 kr.  

Seksualiserende adfærd hos borgere med reduceret kognitiv funktion  16-04-20 02-04-20 1.995 kr. 

Hjernen Modul 3: Psykiatri og misbrug  30-04-20 20-04-20 1.950 kr.  

Hjernen Modul 4: Pårørende som ressourcer  26-05-20 18-05-20 1.950 kr.  

Hjernen Modul 5: Motivation og tværfagligt samarbejde  18-06-20 08-06-20 1.950 kr.  

Kursus i ’Samtalestøtte til voksne personer med afasi’ (SCA)   16-09-20 02-09-20 

2.350 kr.  
eller 

1.650 kr 
(uden  

materia-
le) 

Nyt træningsværktøj til træning af arm og hånd, GRASP  23-09-20 14-09-20 1.900 kr.  

Annonce 

Nr. 1. 2020 

https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Tanke_f_r_tale_4.3.2020.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Hjernen__modul_1.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Gratis_minikonference_vedr._fys_og_ergoterapi18.3.2020..pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Hjernen__modul_2.pdf_copy
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Kursus_om_seksualitet_april_2020.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Hjernen__modul_3.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Hjernen__modul_4.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Hjernen__modul_5.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/kursus_i_sca_16.9.20.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/GRASPkursus_23.9.20.pdf

