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Center for Hjerneskade indgår samarbejdsaftaler med kommunerne 
En række kommuner har ønsket at indgå samarbejdsaftaler med Center for Hjerneskade om forløb,  
der falder inden for sundheds-, beskæftigelses- og sociallovgivningen, for så vidt angår specialiserede 
genoptræningsforløb eller højt specialiserede rehabiliteringsforløb.  
 

Kommunerne forpligter sig ikke til køb af et bestemt antal ydelser. Formålet er at klargøre samarbejds-
relationerne og at give udtryk for et gensidigt ønske om samarbejde. 
 

Teksten til samarbejdsaftalerne udarbejdes af den enkelte kommune og Center for Hjerneskade i fæl-
lesskab. Samarbejdsaftalerne løber over en nærmere fastsat periode med mulighed for forlængelse. 
 

Fælles for samarbejdsaftalerne er, at de skal 
 styrke samarbejdet og sikre dialogen 
 definere målgrupperne 
 definere de relevante tilbud 
 sikre løbende afstemning af behov  
 sikre dialog om ønsker til nye tiltag. 
 
Samtlige aftaler vedrører alene det (højt) specialiserede område.  
Det specialiserede område er beskrevet i Sundhedsstyrelsens faglige visitationsretningslinje om 
”Genoptræning og rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade”, der kan hentes her. 
 

Det højt specialiserede område vil i løbet af foråret blive nærmere beskrevet i den forløbsbeskrivelse, 
der i øjeblikket er under udarbejdelse i Socialstyrelsens regi. Se mere her. 

 
 Kontakt os gerne for at drøfte mulighederne for at indgå en samarbejdsaftale. 

Ring til koordinator, socialrådgiver Gitte Hjordt på tlf.nr. 35 32 90 28 eller skriv til 
gitte.hjordt@cfh.ku.dk. 

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sygdom-og-behandling/genoptraening-og-rehabilitering/~/media/23B4A64E97C7478383827909E44D417C.ashx
http://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/national-koordination/forlobsbeskrivelse
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Københavns Kommune og Center for Hjerneskade indgår 2 nye aftaler i 2016 
 

Rammeaftale om rehabilitering 
Københavns Kommune og Center for Hjerneskade har indgået en ”Rammeaftale om køb af specialiseret 
beskæftigelsesrettet hjerneskadeindsats”.  
 

Formålet med rammeaftalen er ”at sikre en specialiseret, beskæftigelsesrettet rehabiliteringsindsats for 
borgere med erhvervet hjerneskade” og at understøtte den tværfaglige organisering og koordination.  
 

Aftalen vedrører alene de specialiserede indsatser på hjerneskadeområdet. Købehavns Kommune for-
pligter sig ikke til at købe et bestemt antal forløb, men ønsker mulighed for at kunne benytte centret, 
når genoptræningsplanerne drejer sig om specialiseret rehabilitering.  
 

Rammeaftalen omfatter Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF), Socialforvaltningen (SOF), 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) og Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF). Aftalen betyder, 
at samarbejdsrelationerne med Center for Hjerneskade bliver tydeliggjort.  
 

Rammeaftalen trådte i kraft 1. januar 2016 og løber i første omgang frem til 31. december 2018.  
 

Kontrakt på baggrund af sundhedslovens genoptræningsplaner 
Kontrakten omhandler borgere med et lægefagligt begrundet behov for genoptræning på specialiseret 
niveau.   
 

Kontrakten forpligter ikke Københavns Kommune til at købe et bestemt antal ydelser fra Center for 
Hjerneskade, men skal alene klargøre samarbejdsrelationerne, herunder sikre, at kommunens borgere 
til enhver tid er sikret tilbud på Center for Hjerneskade i de tilfælde, hvor kommunen ønsker at visitere 
borgeren til centret. Kontrakten udløber med udgangen af 2016. 
 

På Center for Hjerneskade ser vi de 2 aftaler som udtryk for et gensidigt ønske om et godt og smidigt 
samarbejde - et samarbejde, der allerede er godt i gang. 

 

 

 
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? Tilmelding her. 

 

GRATIS MINIKONFERENCER I 2016 
Minikonferencerne varer fra kl. 13 til 16, og der er adgang for alle  

 

Den 17. august 2016 kl. 13.00 til 16.00 

Kognitive kommunikationsforstyrrelser 

Når hjerneskaden (også) giver usynlige kommunikationsvanskeligheder 
v. audiologopæd Ina Merete Schmidt  
Selvom hjerneskaden ikke har gjort det svært selv at tale eller at forstå  
andres tale, kan kommunikationsvanskeligheder alligevel være en usynlig og  
komplicerende følge. Tilmelding her. 

Onsdag den 16. november 2016 kl. 13.00 til 16.00 

Om at holde hjernen frisk, når man bliver ældre  
og om aldersrelaterede kognitive vanskeligheder  
v. neuropsykolog Lone Vesterager Martinus 
Hvad sker der i vores hjerner, når vi bliver ældre? Hvad kan vi selv gøre for at blive  
ved med at holde os kognitivt friske og modvirke, at vi hjernemæssigt ”går i stå”?   
Samtidig bliver vi som fagpersoner nødt til at vide noget om de risici, der er for at  
blive demente, få Parkinson etc.  Tilmelding her. 

 

http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Minikonf._om_neuropsyk_begreber_16.3.2016.pdf
http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Kognitive_kommunikationsforstyrrelser_17.8.2016.pdf
http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Hold_hjernen_frisk_16.11.2016.pdf
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Erhvervet hjerneskade  
– udfordringer for at opnå det bedste resultat 
Workshop onsdag den 9. marts 2016 fra kl. 10 - 15.  

v. Jennie Ponsford, professor i neuropsykologi og direktør inden for hjerne-
skaderehabilitering i Australien. 
 

En erhvervet hjerneskade medfører ganske særlige udfordringer for unge 
mennesker. De er godt i gang med deres selvstændiggørelsesproces, er ved 
at etablere deres fremtidige sociale relationer og i færd med at uddanne 
sig. De kan desuden have sociale og psykiatriske problemer.  
For at forbedre rehabiliteringen, er det essentielt at udvikle evidensbasere-
de metoder, at opstille individuelt meningsfulde mål og at inddrage den 
familiemæssige situation.  
 

NB Workshoppen foregår på engelsk. 
Yderligere oplysninger her, eller se i kursuskataloget sidst i dette nyheds-
brev. 

2 udenlandske eksperter afholder workshops på Center for Hjerneskade 

Conversation therapy for acquired brain injury:  
theory and practice 
Heldagsworkshop for audiologopæder og andre interesserede på 
Center for Hjerneskade d. 27. april 2016 fra kl. 10.00 - 16.30. 
 

v. dr. og Ph. D. Suzanne Beeke, fra University College London. 
 

Suzanne Beeke forsker bl.a. i kommunikationsvanskeligheder hos voksne 
afasiramte og har særligt fokus på konversationsbaseret terapi for afasi-
ramte, herunder implementering af konversationsstrategier i den afasiram-
tes hverdag. 
 

NB Workshoppen foregår på engelsk. 
Yderligere oplysninger her, eller se kursuskataloget sidst i dette nyhedsbrev. 

 

 

 

http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/workshop-JenniePonsford-9marts2016.pdf
http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Suzanne_Beeke_d._27.4.2016.pdf
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GRATIS PÅ VORES HJEMMESIDE  

 

 

Idékatalog for logopæder om formidling af  
SCA-samtalestøtteteknik - kan hentes gratis her. 

Samtalestøtte til pårørende: Download det helt nye idékatalog med  
inspiration til logopæder. Kataloget er udarbejdet af 34 logopæder fra 19 af 
landets kommunikationscentre samt neurologiske hospitals- og genoptrænings-
afdelinger på en workshop arrangeret af CfH og Glostrup Hospital.  
 

Vidensbasen for Hjerneskade - til gratis brug her. 
Sammen med Københavns Kommune har vi udviklet en vidensbase for  
hjerneskade. Den består af et leksikon med 300 hjerneskaderelaterede ord  
og begreber, 27 korte videoforedrag om centrale begreber, 20 cases med  
refleksionsspørgsmål og svar og information om litteratur og hjemmesider. 

 

”Da mor slog hjernen” - kan frit downloades her.  
En let tilgængelig bog om at være barn i en familie, hvor den ene af forældrene 
får en hjerneskade. Bogen viser barnets tanker og bekymringer - men også, at 
der er håb om en god fremtid på nye vilkår.  
Bogen er udgivet af Hjerneskadeforeningen. 
 

Langvarige følger efter hjernerystelse,  
Postcommotionelt syndrom, PCS 
Projektafslutning, 2 rapporter 
Center for Hjerneskades nuværende tilbud til personer med langvarige følger 
efter hjernerystelse bygger bl.a. på vores eget 3-årige forskningsprojekt.  
Projektrapporten kan hentes i en kort udgave her og i den fulde længde her.  

2 nye videoer om Center for Hjerneskades tilbud: 
 

”Hjernerystelse for altid” 
Hvert år får mellem 2.500 og 3.800 danskere langvarige følger efter hjernerystelse  
- også kaldet PCS eller postcommotionelt syndrom. En gruppe journaliststuderende 
har udarbejdet en udsendelse om emnet. 
 

Camilla Eghorn, der selv har PCS, 
fortæller, hvordan det er at være ramt, og hvordan hun har oplevet fremgang,  
siden hun begyndte i Center for Hjerneskades PCS-tilbud. 
 

Fysioterapeut Henriette K. Henriksen  
fra Center for Hjerneskade belyser PCS og fortæller om indholdet i vores tilbud. 
 

Professor i klinisk neurorehabilitering Jørgen Feldbæk Nielsen  
fra Hammel Neurocenter forsker i PCS. I udsendelsen orienterer han om  
lægevidenskabens aktuelle viden og forskning på området.  
Se udsendelsen her. 
 

”Det nytter at behandle” 
I videoen "Det nytter af behandle" fortæller Maria Leve Celander Lindgren om den 
rehabilitering, hun har været igennem, efter at hun for fire år siden fik en hjerne-
blødning. Maria mødes bl.a. med neuropsykolog Inger Bjerregaard på Center for 
Hjerneskade. Videoen er udarbejdet af Region Hovedstaden til den tværsektorielle 
konference om hjerneskade, der blev afholdt den 27. november 2015. 
Se videoen her. 

Camilla Eghorn 

Jørgen Feldbæk Nielsen 

Maria L. C. Lindgren 

http://cfh.ku.dk/sca--samtalestoette-til-voksne-med-afasi/idekatalog-til-personer/
http://elearning.kk.dk/suf/hjerneskade/vidensbasen/story.html
http://cfh.ku.dk/tilbud_til_paaroerende/da-mor-slog-hjernen/
http://cfh.ku.dk/dokumenter/Evalueringsrapport_PIXIE.pdf
http://cfh.ku.dk/dokumenter/Evalueringsrapport_Fuld.pdf
http://cfh.ku.dk/dokumenter/Evalueringsrapport_Fuld.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ikxuF4caOFs
https://region-hovedstaden-ekstern.23video.com/secret/12444877/f530472b180bd5bbbdd6e6549cdc1a9d
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/behandling-og-rettigheder/genoptraening-og-rehabilitering/rehabilitering/konference-om-hjerneskaderehabilitering
https://region-hovedstaden-ekstern.23video.com/secret/12444877/f530472b180bd5bbbdd6e6549cdc1a9d
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2 nye og 3 ”gamle” kollegaer på Center for Hjerneskade 
 
Psykolog Mandeep Kaur 
Uddannelse: Cand.psych fra Københavns Universitet, 2013.  
Tidligere cand.merc fra CBS, 2006.  

Inden Mandeep startede på Center for Hjerneskade, var hun ansat som psykolog på 
Kildebo - Center for Neurorehabilitering i Faxe. Mandeep  har tidligere været beskæftiget  
i den private sektor, både i udlandet og i Danmark.  
 

 
 

Psykolog Anne Stendal 
Uddannelse: Autoriseret psykolog. Anne har arbejdet som neuropsykolog siden 2007.  
Anne startede som psykolog på Center for Hjerneskade i Voksenprogrammet, for derefter 
at arbejde i 2 år på Hillerød Hospitals neurologiske afdeling og hukommelsesklinik.  
I november 2015 vendte Anne tilbage til centret. 
 
 

 
Audiologopæd Brigitta Michaelsen 
Audiologopæd, cand.mag. fra 2011 og certificeret underviser i SCA - samtalestøtte til  
voksne med afasi. 
Som studerende var Brigitta ansat i 2½ år på Center for Hjerneskade. Fra 2011 til 2012  
arbejdede hun som hjerneskadekoordinator i Rudersdal Kommune, og derefter i 3 år  
som logopæd og sagskoordinator for hjerneskadeområdet på Kommunikationscentret i 
Hillerød. 

 

 
Ergoterapeut Jesper Valgreen  
Jesper kommer fra et job i Træningssektionen i Hillerød Kommune, hvor han har været  
ansat i 10 år. Han har arbejdet i kommunens neurologiske team og opnået en bred  
erfaring i aktivitetstræning for borgere med erhvervet hjerneskade. Jesper har desuden 
arbejdet i kommunens rehabiliteringsteam med arbejdsmiljø og projektledelse. 
 

 
Neuropsykolog Astrid Vosgerau  
Astrid har været ansat på Center for Hjerneskade siden 1999. 
Astrid har haft orlov for at arbejde inden for psykiatrien som et led i sin specialistuddan-
nelse. 
 

 

 

Nyt træningsstudie offentliggjort 
I samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har Center for 
Hjerneskades fysioterapeuter fået publiceret et studie med titlen ”Electromyographic  
comparison of elastic resistance versus machine exercise for high-intensity strength 
training in chronic stroke patients”. Abstract kan læses på NCBI - National Center for  
Biotechnology Informations hjemmeside, her. 

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

Klik på det ønskede  
eller se hele konference- og kurser kursuskataloget  på de følgende sider 

 

Dato  Indhold 

9.3.2016  Workshop v. professor i neuropsykologi  Jennie Ponsford, Australien  
  Traumatic Brain Injury –  The Challenge to Improve Outcome 
 

16.3.2016  Gratis minikonference  
  Neuropsykologiske begreber anvendt i praksis. 
 

6.4.2016   Kursus udbudt i samarbejde med Falck Healthcare 
  ”Hvad er en hjernerystelse? … og hvad er PCS (postcommotionelt syndrom/ 
  langvarige følger efter hjernerystelse)?”. 
 

13.4.2016  Kursus  
  Samtalestøtte til voksne med afasi – SCA. 
  ”Hvordan kommunikerer jeg med mennesker med afasi?”. 

 

14.4.2016 2-dages kursus i neurofaglig opkvalificering. 
  Hjernen - modul 1.  
 

20.4.2016 Introduktionskursus  
  Hukommelses- og Opmærksomheds Træning (HOT).  
 

27.4.2016 Workshop v. doctor Suzanne Beeke, London 
  "Conversation therapy for Aphasia. How does it work? How do we show it works?" 
 

12.5.2016 2-dageskursus i neurofaglig opkvalificering 
  Hjernen – modul 2. 
 

18.5.2016 Kursus 
  Pårørendesamarbejde. 
 

1.6.2016 Kursus  
  Hjerneskade og misbrug. 
 

17.8.2016  Gratis minikonference 
  Kognitive kommunikationsforstyrrelser. 
 

16.9.2016   Supervision i gruppe 
  Med henblik på specialistuddannelsen i klinisk børneneuropsykologi. 
 

16.11.2016 Gratis minikonference 
  Om at holde hjernen frisk, når man bliver ældre og om aldersrelaterede  
  kognitive vanskeligheder.  
 

 
Andre kurser 
Den 1. - 3.9, den 6. - 8.10 og den 17. - 19.11.2016 afholdes i samarbejde med Danske Fysioterapeuter kurset: 
   

  Apopleksi - undersøgelse, klinisk ræssonering og intervention. 
  Se mere på Danske Fysioterapeuters hjemmeside her. 
 
Mulighed for at få arrangeret individuelle kurser 
  Neurofagligt opkvalificeringsforløb, der afholdes på de enkelte bosteder efter aftale. 

http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/workshop-JenniePonsford-9marts2016.pdf
http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Minikonf._om_neuropsyk_begreber_16.3.2016.pdf
http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Commotio-kursus-FalckHealtcare-CfH.pdf
http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Commotio-kursus-FalckHealtcare-CfH.pdf
http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Kursus_i_SCA__13.4.2016.pdf
http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Kursus_i_SCA__13.4.2016.pdf
http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Hjernen__modul_1-for_r2016.pdf
http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/HOT-kursus_20.4.2016.pdf
http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Suzanne_Beeke_d._27.4.2016.pdf
http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Hjernen__modul_2.pdf
http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/P_r_rendemodul.pdf
http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Hjerneskade_og_misbrug_10.02.2016.pdf
http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Kognitive_kommunikationsforstyrrelser_17.8.2016.pdf
cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Supervisionshold-OleKatz.pdf
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
https://fysio.dk/kurser--uddannelse/kursuskalender/apopleksi/
http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Bostedskursus_-_neurofaglig_opkvalificering.pdf
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Katalog over konferencer og kurser på Center for Hjerneskade 
  

 

 
 

Traumatic Brain Injury – The Challenge to Improve Outcome 
V. Jennie Ponsford, Professor of Neuropsychology,  
Monash University and Director, Monash-Epworth Rehabilitation  
Research Centre, Epworth Hospital, Melbourne, Australia 
 

Workshop 
Traumatic brain injury (TBI) presents a number of unique challenges, occurring frequently in 
young people who are still establishing their independence and relationships and completing 
educational or vocational  training and who may have pre-existing social or psychiatric prob-
lems.   
 

It has diffuse and variable effects on the brain. Outcome studies show good independence in 
mobility and activities of daily living, but persisting difficulties with complex community-based 
activities, employment, study and personal and social relationships.  

Underpinning these difficulties are impairments of memory, attention, executive functions 
and behavioural control, with fatigue, sleep disturbance, anxiety and depression also associat-
ed with poor participation and family stress also impacting negatively on outcome.   

In order to improve patient outcomes it is essential to develop evidence-based methods of 
addressing each of these problems, whilst also focusing on individually meaningful goals and 
maximising family adjustment.  

Intervention studies addressing each of these core problems will be discussed. 

Workshoppen vil foregå på engelsk  

Yderligere oplysninger og mulighed for tilmelding her. 
Tilmelding: senest den 7. marts 2016.  
Sted: Center for Hjerneskade, Amagerfælledvej 56A, 2300 København S. 
Pris: 900 kr. med forplejning. 
 

 

Onsdag den 

9. 
marts 

Kl. 10.00  - 15.00 
 

Morgenkaffe  
fra kl 9.30 

 

Gratis minikonference 
Om brugen af neuropsykologiske begreber i praksis 
v. neuropsykolog Lone Vesterager Martinus 

Fundamentet for at samarbejde med borgere med erhvervet hjerneskade er ofte en neuro-
psykologisk undersøgelse.  

HVORDAN kommer samarbejdet med borgeren til at tage afsæt i borgerens konkrete van-
skeligheder 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 anosognosi, og hvordan håndteres det? Hør om dette 
og meget mere på vores gratis minikonference. 
 
Yderligere oplysninger og mulighed for tilmelding her. 
Tilmelding: senest den 9. marts 2016.  
Sted: Center for Hjerneskade, Amagerfælledvej 56A, 2300 København S. 
Pris: Minikonferencen er gratis. Der serveres kaffe, te, kage og frugt i pausen. 

Onsdag den 

16.  
marts 

Kl. 13.00 - 16.00 

 

 

http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/workshop-JenniePonsford-9marts2016.pdf
http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Minikonf._om_neuropsyk_begreber_16.3.2016.pdf
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Falck Healthcare og Center for Hjerneskade udbyder i fællesskab kurset 

Hvad er en hjernerystelse? … og hvad er PCS? 

Om 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. 

Onsdag den 

6. april  
Kl. 9.00 - 16.00 

Hvordan kommunikerer jeg med mennesker med afasi? 
Kursus i ”samtalestøtte til voksne med afasi” - SCA 
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 afasiramte større mulighed for at interagere socialt, deltage aktivt i daglig-
dagen og tage beslutninger om eget liv.  
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: 
Trine Thyrsted Klinkby eller Brigitta Michaelsen.  

Begge er audiologopæder og certificerede SCA-undervisere. 
 

Tilmelding: senest 6. april 2016 
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  

13. april 
Kl. 10.00 - 16.30 

 
Morgenkaffe  

fra kl. 9.30 

http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Commotio-kursus-FalckHealtcare-CfH.pdf
http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Kursus_i_SCA__13.4.2016.pdf
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 Konferencer og kurser på Center for Hjerneskade 

 

 

 
 

Modul  Dato og tidspunkt Tilmeldingsfrist 
 

Modul 1 
2 dage 
 

 

Torsdag den 14. april  2016 
Kl. 10 - 16.  
Morgenkaffe kl. 9.30. 
 

Fredag den 15. april 2016 
Kl. 9.00 - 15.00.  
Morgenkaffe fra kl. 8.30. 

 

Den 6. april 2016 

 

Modul 2 
2 dage 

 

Torsdag den 12. maj 2016 
Kl. 10 - 16. 
Morgenkaffe fra kl. 9.30. 
 

Fredag den 13. maj 2016 
Kl. 9.00 - 15.00. 
Morgenkaffe fra kl. 8.30. 

 

Den 5. maj 2016 

HJERNEN - MODUL 1 OG 2  
Neurofaglig opkvalificering i 2 moduler, i alt 4 dage 
v. Lone Vesterager Martinus, cand.psych., neuropsykolog 

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: 3.300 kr. pr. modul, inkl. forplejning. 

Kurserne  
består af  

2 moduler 
á 2 dage 

 

Modul 1 

14. april  
og 

15. april  
 
 

Modul 2 

12. maj  
og 

13. maj 
 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Kursus 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: den 11. maj 2016.   
Pris: 1.650 kr. inkl. forplejning. 
Sted: Center for Hjerneskade, Amagerfælledvej 56A, 2300 København S. 

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 

18. maj 
 

Kl. 10.00 - 
16.00  

 
Morgenkaffe 

fra kl. 9.30 

Onsdag den 

20. april  

Kl. 10.00 - 16.00 
Morgenkaffe fra 

kl. 9.30  

Konversationsbaseret terapi for afasiramte 
v. dr. Suzanne Beeke, fra University College London 
Heldagsworkshop for logopæder og andre interesserede på Center for Hjerneskade  
d. 27. april 2016 fra kl. 10.00 - 16.00. 

 

Suzanne Beeke forsker bl.a. i kommunikationsvanskeligheder hos voksne afasiramte og har 
særligt fokus på konversationsbaseret terapi for afasiramte, herunder implementering af 
konversationsstrategier i den afasiramtes hverdag." 
 

NB Workshoppen foregår på engelsk. 
 

Yderligere oplysninger og mulighed for tilmelding her.  
Tilmelding: senest den 20. april 2016. 
Sted: Center for Hjerneskade, Amagerfælledvej 56A, 2300 København S. 
Pris: 1.900 kr. inkl. forplejning 

Onsdag den  

27. april 
Kl. 10.00 - 16.00 

 

http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/P_r_rendemodul.pdf
http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/HOT-kursus_20.4.2016.pdf
http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Suzanne_Beeke_d._27.4.2016.pdf
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Konferencer og kurser på Center for Hjerneskade 

 

 
 

Onsdag den  

1. juni 
Kl. 10.00 - 16.00 
Morgenkaffe fra 

9.30 

Hjerneskade og misbrug 
Målgruppe 
Medarbejdere, der kommer i kontakt med borgere med erhvervet hjerneskade  
kombineret med en misbrugsproblematik og eventuelt en psykiatrisk problemstilling. 
 

Forudsætninger 
Det forventes, at kursisterne  
 har en opdateret viden om hjernens opbygning, funktioner og syndromer som  
 følge af erhvervede hjerneskader.  
 har praktisk erfaring med omgang, pleje og træning af borgere med erhvervede  
 hjerneskader, og at de i den sammenhæng kan møde misbrugsrelaterede  
 problemer. 
 

Program 
Kurset vil gennemgå følgende emner: 

 Hjernen og afhængighed 

 Indvirkning af forskellige substanser på hjernen 

 Afhængighed – og personlighed 

 Afhængighed – og hjerneskade 

 Misbrug – personlighed, psykiatri og hjerneskade 

 Adfærdsmæssige forandringer 

 Interventionsmuligheder 
I kurset prioriterer vi tid til erfaringsudveksling og fælles drøftelser af cases. 
 

Underviser 
Lone Vesterager Martinus, cand.psych., neuropsykolog på Center for Hjerneskade. 
 

Yderligere oplysninger og mulighed for tilmelding her. 
Tilmelding: senest den 25. maj 2016 
Sted: Center for Hjerneskade, Amagerfælledvej 56A, 2300 København S. 
Pris: 1.650 kr. inkl. forplejning. 

 

 

http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Hjerneskade_og_misbrug_10.02.2016.pdf
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 Konferencer og kurser på Center for Hjerneskade 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gratis minikonference 
Kognitive kommunikationsforstyrrelser 

Når hjerneskaden (også) giver usynlige kommunikationsvanskeligheder 
v. audiologopæd Ina Merete Schmidt  
 

Selvom hjerneskaden ikke har gjort det svært selv at tale eller at forstå andres tale, kan kom-
munikationsvanskeligheder alligevel være en usynligt følge. 
Hvad kan vi gøre som fagpersoner for at blive opmærksomme på problemerne? Og hvordan 
støtter vi bedst personen? Hvordan kan de pårørende og den hjerneskadede person genska-
be en god kommunikation? 
Hvordan arbejder vi med problematikken på Center for Hjerneskade, og hvilke erfaringer har 
vi med forskellige metoder? 
 

I oplægget bruges case-eksempler med lydklip fra Center for Hjerneskade. 
 
Yderligere oplysninger og mulighed for tilmelding her. 
Tilmelding: senest den 10. august 2016.  
Sted: Center for Hjerneskade, Amagerfælledvej 56A, 2300 København S. 
Pris: Konferencen er gratis. Der serveres kaffe, te, kage og frugt i pausen. 

Onsdag den  

17. august  
Kl. 13.00 til 

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. Omfanget vil være halve eller hele dage.  
 

Yderligere oplysninger og mulighed for tilmelding her. 
Tilmelding: senest den 1. september 2016.  
Sted: Center for Hjerneskade, Amagerfælledvej 56A, 2300 København S. 
Pris: 12.000 kr. med forplejning (24 timer fordelt på 8 gange). 

 

 

 

Fredag den  

16. 
september 

 
Herefter aftales 

de konkrete  
mødedatoer på 

fredage  
i lige uger 

med deltagerne 
 
 

http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Kognitive_kommunikationsforstyrrelser_17.8.2016.pdf
http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Supervisionshold-OleKatz.pdf
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 Konferencer og kurser på Center for Hjerneskade 

 

 

 

 
 
 

 

Onsdag den  

16.  
november  

Kl. 13.00 til 
16.00 

Gratis minikonference 
Om at holde hjernen frisk, når man bliver ældre og  
om aldersrelaterede kognitive vanskeligheder  
v. neuropsykolog Lone Vesterager Martinus 
Hvad sker der i vores hjerner, når vi bliver ældre? Hvad kan vi selv gøre, for at blive ved 
med at holde os kognitivt friske og modvirke, at vi hjernemæssigt ”går i stå”?  Der er mange 
positive muligheder, og det er bare med at komme i gang! 
 

Samtidig bliver vi som fagpersoner nødt til at vide noget om de risici, der er for at blive  
demente, få Parkinson etc. Hvad skyldes denne udvikling? Hvordan viser de første tegn sig?  
Hvordan bør man reagere som professionel? 
 

Yderligere oplysninger og mulighed for tilmelding her. 
Tilmelding: senest den 9. november 2016.  
Sted: Center for Hjerneskade, Amagerfælledvej 56A, 2300 København S. 
Pris: Minikonferencen er gratis. Der serveres kaffe, te, kage og frugt i pausen. 

Apopleksi - undersøgelse, klinisk ræssonering og intervention 
Kurset afholdes i samarbejde med Danske Fysioterapeuter.  
 

Kurset foregår på Center for Hjerneskade og varer 3 x 3 dage.  
Se mere på Danske Fysioterapeuters hjemmeside: Her 

1. - 3.  

september 
 

6. - 8.  

oktober  
 

17. - 19.  

november 

http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Hold_hjernen_frisk_16.11.2016.pdf
https://fysio.dk/kurser--uddannelse/kursuskalender/apopleksi/
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Konferencer og kurser på Center for Hjerneskade  

 

  

 

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 
 

I alt 7 dage 

 


