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Nyhedsbrev 
Januar 2022 

Nu kan vi komme til jer med kurser 
og supervision 
Fremover vil vi kunne holde en stor del af vores kurser og 
supervision hos jer. På den måde får I et fagligt input sam-
men med jeres kollegaer, og I undgår at bruge ressourcer 
på transport. 

I finder enten det kursus, I er interesserede i, eller kontak-
ter os og beskriver jeres ønsker til supervisionen. 

Vi aftaler, hvornår kurset eller supervisionen kan gennem-
føres. Derefter udregner vi en pris til jer. 

I samler en gruppe deltagere fra jeres egen arbejds-
plads og evt. fra andre arbejdspladser i jeres nærområde 
og sørger for lokaler og forplejning på kurset. 

Børn og unge 
Skræddersyede kurser og supervision til psykologer, pæda-
gogisk personale og andre fagpersoner. F.eks. om brug af 
særlige tests og udredningsmetoder, særlige pædagogiske 
indsatser og tilgange samt følger af handicap.  

Voksne 
Få mere viden om erhvervet hjerneskade og hjernerystelse 
eller andre relaterede emner som kognitive kommunikati-
onsvanskeligheder, misbrug og hjerneskade, tværfaglig 
rehabilitering mm. 

Læs mere om vores kurser og supervision. 

Kontakt

Børn og unge 
Dorthe Bredesen 
Teamleder, aut. specialist 
og supervisior i klinisk bør-
neneuropsykologi 
Specialist i psykoterapi  
Dorthe.Bredesen@cfh.ku.dk 

Voksne 
Lone Vesterager Martinus     
Undervisningsleder, 
Autoriseret neuropsykolog 
Lone.Vesterager@cfh.ku.dk 

Psykiatri og misbrug, Hjernen modul 3 20.01.2022 

Pårørende som ressourcer, Hjernen modul 4 10.02.2022 

TOSH©, Testning og intervention for sprogligt højtfungerende 02.03.2022 

Motivation og tværfagligt samarbejde, Hjernen modul 5 03.03.2022 

Om livet i familier med børn med handicap 
Gå-hjemmøde for sagsbehandlere og sundhedsplejersker 

09.03.2022 

SCA, ’Samtalestøtte til voksne med afasi’ 23.03.2022 

Neurorehabilitering, hjerneskade og depression 24.03.2022 

Gratis minikonference om tværfaglig rehabilitering og 
Center for Hjerneskade 

27.04.2022 

2022 CMRC - Copenhagen Multicultural Rehabilitation Conference 28. og 29.4.2022

GRASP (Graded Repetitive Arm Supplementary Programme)  11.05.2022 

Tanke-før-tale. Kommunikation er adfærd 25.05.2022 

KURSUSKALENDER 

https://centerforhjerneskade.dk/kursus-og-foredrag/kursuskalender/
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Neuropsykolog Johanna 

Sjöblom, Sita og fysiotera-

peut Henriette K. Henriksen 

Gå-hjemmøde for sagsbehandlere og sundhedsplejersker 

Om livet i familier med børn med handicap 
Den 9. marts 2022, kl.13.00-16.00 

Hvordan er dagligdagen i familier med børn med  
ADHD, autismespektrumforstyrrelser, Cerebral Parese, 
mental retardering, senfølger efter hjernerystelse eller 
erhvervet hjerneskade? 

Hør eksperterne fortælle om de konkrete diagnoser og få 
indblik i diagnosernes betydning for forældre, søskende og 
for barnet selv. 

Pris:  450 kr. inkl. kaffe, te, frugt og kage. 
Sted: Center for Hjerneskade, Auditoriet,  

Amagerfælledvej 56A, 2300 Kbh. S. 

Tilmelding  Læs mere om Neurocenter for børn og unge 

Hjernerystelsestilbud til børn og unge 
Nu også online eller over telefonen 

Er du i kontakt med et barn eller en ung med følger efter hjer-
nerystelse, kan vores Hjernerystelsesteam være en god og 
fleksibel mulighed for rådgivning, samtaler og træning, da en 
del af indsatsen kan foregå online.  

Vores Hjernerystelsesteam skræddersyr forløbene efter bar-
net/den unge og familiens behov. I aftaler, hvordan forløbet 
kombineres med fysiske møder, så kontakten med barnet/den 
unge bygger på et personligt kendskab. 

Vi har mulighed for at dække hele landet, og vi har også kon-
takt til børn og unge uden for Danmark.  

Læs mere eller kontakt os for at høre nærmere. 

Børn og unge 

Sita fra Færøerne og hendes mor har værdsat den 
hjælp og støtte, de har fået fra vores Hjernerystelsesteam, 
gennem personlige møder og løbende kontakt online. 
Læs mere om Sitas forløb 

Nu kan jeg gå selv igen. 

På nogle måder er jeg nu 
også mere selvstændig.  

Det har hjulpet mig meget 
at gå her.     

 Sita 

Sita på Center for 
Hjerneskade 

https://centerforhjerneskade.dk/kursus-og-foredrag/kursuskalender/
https://centerforhjerneskade.dk/born-og-unge
https://centerforhjerneskade.dk/pdf/nyhedsbreve/nyhedsbrev_nr_1_januar_2022/Bilag_1_NYHEDSBREV_NR._1__2022.pdf/
https://centerforhjerneskade.dk/nyhedsliste/center-for-hjerneskade-hjaelper-faeroesk-pige-efter-hjernerystelse/
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Fortolkning og formidling  
af  testresultater 
Supervisionsforløb for PPR-psykologer 

Tilbuddet er målrettet dig, der foretager psykologisk testning 
af børn og unge og ønsker at arbejde med at fortolke testre-
sultaterne samt at formidle dem skriftligt og mundtligt. Super-
visionsforløbet tager udgangspunkt i arbejdsopgaverne i PPR 
og i dine egne sager og testresultater. Vi vil arbejde med den 
grundlæggende forståelse af testenes anvendelighed og be-
grænsninger; og med udvælgelse af tests og delprøver til 
den enkelte sag. 

Datoer og tidspunkter koordineres med dig og dine kollegaer. 
Kontakt os på annemaja.sandoe@cfh.ku.dk  

Læs mere om supervisionsgrupperne her Anne Maja Sandø  
Autoriseret psykolog 

Psykologiske undersøgelser 
af  børn og unge   
Supervisionsgrupper for psykologer 

Ønsker du at blive autoriseret psykolog eller specialist inden 
for børneneuropsykologi, så kan vores supervisionsgrupper 
med fokus på psykologiske undersøgelser af børn og unge - 
og på at omsætte dem til praksis i det tværfaglige samarbej-
de - være noget for dig. 

Vi udbyder supervisionsgrupper på tre forskellige niveauer, 
og vi finder sammen det niveau, der matcher.  

Forløbene består af 10 timers supervision fordelt over 5 gan-
ge. Samlet pris 5.000 kr. pr. person ved grupper på 5. Læn-
gere forløb kan aftales.  

Vi kan også holde supervisionsforløbene lokalt. 

Kontakt teamleder Dorthe Bredesen for at høre nærmere. 
dorthe.bredesen@cfh.ku.dk  

Nye supervisionstilbud  
på børne- og ungeområdet 
v. Neurocenter for Børn og Unge

Dorthe Bredesen 
Teamleder 

Aut. specialist og super-
visior i klinisk børneneuro-
psykologi 

Specialist i psykoterapi 

Supervisoruddannelse 
for psykologer 
Med særligt fokus på psykologer, der arbejder i det 
neuropsykologiske område 

Du uddannes i de basale psykologfaglige forståelser af super-
vision som psykologfagligt vidensområde (bl.a. afgrænset fra 
konsultative ydelser). Du vil få mulighed for at navigere og 
positionere dig psykologfagligt og kritisk i dette kliniske fag-
område - med særligt fokus på de tilstande, udfordringer og 
dilemmaer, som du typisk møder som supervisor på det neu-
ropsykologiske fagområde.  

Du vil på kurset få konkrete færdigheder og kompetencer som 
supervisor til at arbejde med og skabe faglig udvikling for an-
dre professionelle kollegaer. 

Se mere om kursets indhold, pris og tilmelding 

mailto:annemaja.sandoe@cfh.ku.dk
https://centerforhjerneskade.dk/pdf/nyhedsbreve/nyhedsbrev_nr_1_januar_2022/Bilag_2_NYHEDSBREV_NR._1__2022.pdf/
mailto:dorthe.bredesen@cfh.ku.dk
https://centerforhjerneskade.dk/nyhedsliste/supervisorkursus-for-psykologer---med-saerligt-fokus-paa-psykologer-der-arbejder-inden-for-det-neuropsykologiske-o/
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NYT TILBUD - Commotioskolen 
Bliv klogere på din hjernerystelse 

Commotioskolen er vores nyeste tilbud til dig, der er ramt af 
langvarige følger efter hjernerystelse. Formålet er, at du får 
større viden om hjernen, om hjernerystelsesfølgerne og ikke 
mindst om, hvad du selv kan gøre for at få det bedre. 

Sammen med andre hjernerystelsesramte og 3 af vores 
commotiospecialister mødes I 6 onsdage fra kl. 10.15-12.00 
(inkl. 2 pauser). 

Emnerne er 
· hjernen, de kognitive funktioner og følgerne efter hjerne-

rystelse

· mental udtrætning og energiforvaltning

· fysisk aktivitet, når man har følger efter hjernerystelse

· kompenserende strategier, når du ikke har den samme
energi som før hjernerystelsen

· identitet som hjernerystelsesramt

· tilbagevenden til arbejde eller studie med en hjerne-
rystelse.

Voksne 

Nicole Deleu 

Neuropsykolog 

Henriette K. Henriksen 

Fysioterapeut 

Annemarie Hilkjær Petersen 

Neuropsykolog 

Se programmet for Commotioskolen her 

Der starter et nyt hold på Center for Hjerneskade den  
12. januar 2022. Fra februar 2022 bliver det også muligt at 
følge Commotioskolen online.

Få flere oplysninger om henvisning, pris, tilmelding, start-
tidspunkter for nye hold mm. hos vores visitation: 

Ann-Dorthe Jensen 
Visitator 
35 32 90 17 
Ann-Dorthe.Jensen@cfh.ku.dk 

Tine Rindom Jeppesen 
Visitator 
35 32 90 97 
Tine.Jeppesen@cfh.ku.dk 

Nyt samarbejde mellem PFA EarlyCare, 
Aleca og Center for Hjerneskade om tilbud 
til hjernerystelsesramte 
Aleca og Center for Hjerneskade har i en årrække samarbej-
det om et landsdækkende tilbud til personer med hoved- el-
ler nakketraumer. Som noget nyt har vi netop indgået et 
samarbejde med PFA EarlyCare, der nu får mulighed for at 
henvise deres kunder med hjernerystelsesfølger direkte til 
Aleca eller Center for Hjerneskade. 

Indsatsen indeholder 8 samtaler med psykologer med viden 
om hjernerystelse. Fokus er på energiforvaltning, udvikling af 
strategier samt sparring til at håndtere følgerne efter hjerne-
rystelsen og dermed få de bedste muligheder for at vende 
tilbage til en normal hverdag og arbejdsliv. 

Center for Hjerneskade varetager behandlingen i en zone 
omkring Storkøbenhavn, mens Aleca varetager indsatsen i 
resten af landet. 

Mødet om den nye aftale 
hos PFA med direktør 
Frank Humle th. 

https://centerforhjerneskade.dk/pdf/nyhedsbreve/nyhedsbrev_nr_1_januar_2022/Bilag_3_NYHEDSBREV_NR._1__2022.pdf/
mailto:Ann-Dorthe.Jensen@cfh.ku.dk
mailto:Tine.Jeppesen@cfh.ku.dk
http://aleca.dk/psykologisk-forloeb-hjernerystelse/
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NYT TILBUD 
Ergoterapeutisk støtte  
til borgere med komplekse vanskelig-
heder og behov for hjemmevejledning           
- jf. servicelovens § 85 
 

Vores ergoterapeuter kan fremover følge borgere med 
særligt komplekse vanskeligheder og behov for hjemme-
vejledning i en tidsbegrænset periode. Formålet er at 
støtte borgeren på vej mod et selvstændigt liv.  
 

Samtidig vil ergoterapeuterne kunne fungere som en 
specialiseret støtte for borgerens samarbejde med kom-
munen, sundhedsvæsenet, familien, lokalsamfundet m.fl. 
 

Læs mere om tilbuddet   
 

Kontakt afdelingsleder, neuropsykolog Susan Svensson, 
Susan.Svensson@cfh.ku.dk for flere oplysninger. 

Service-
loven 

§ 85 

 

https://centerforhjerneskade.dk/pdf/nyhedsbreve/nyhedsbrev_nr_1_januar_2022/Bilag_4_NYHEDSBREV_NR._1__2022.pdf/
mailto:Susan.Svensson@cfh.ku.dk

