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Nyhedsbrev nr. 2 
Juni 2020 
Center for Hjerneskade 

Amagerfælledvej 56A, 2300 Kbh. S.  *  Tlf. 35 32 90 06 
 
 

www.cfh.ku.dk  *  Følg os også på Facebook   

Specialrådgivning og udredning af børn og unge for VISO 
Center for Hjerneskade er en del af i VISOs leverandørnetværk. Vi løser opgaver vedr. børn, 
unge og voksne. På børne- og ungeområdet har VISO netop indgået en række nye 5-årige 
kontrakter, og fra 1. august 2020 har Center for Hjerneskades Neurocenter for Børn og 
Unge aftaler om udredning og specialrådgivningen inden for følgende områder: 

 

   Autismespektrumforstyrrelse 
   Erhvervet hjerneskade 
   Medfødt hjerneskade 
   Opmærksomhedsforstyrrelse 
   Udviklingshæmning 

 

Neurocentret, der består af 12 børneneuropsykologer, arbejder i hele landet for VISO samt 
for regioner, kommuner, forsikringsselskaber, institutioner og forældre.  

Center for Hjerneskade afholder næste år  
en international konference om multikulturel rehabilitering                                        

2021 Copenhagen Multicultural Rehabilitation Conference 
Den 22. – 23. april 2021 på Københavns Universitet 

Læs invitationen og få løbende oplysninger om konferencen her  

OBS Skulle de danske myndigheders anbefalinger og restriktioner ift. COVID-19 få indflydelse på      
konferencen, vil vi øjeblikkeligt træffe de nødvendige beslutninger vedr. afholdelse/aflysning/
udskydelse af arrangementet.  

https://cfh.ku.dk/boern_og_unge/
https://cfh.ku.dk/boern_og_unge/
https://socialstyrelsen.dk/viso
https://cfh.ku.dk/2021cmrc/
https://www.facebook.com/CenterforHjerneskade/
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Unge Hjerner kan samles igen! 
De seneste lempelser af forsamlingsforbuddet gør det muligt, at Unge Hjer-
ner kan mødes igen fra tirsdag d. 16. juni. 
 

Unge Hjerner kom godt igennem coronanedlukningen 
Hjerneskadeforeningen gjorde det muligt at mødes via Zoom på de aftalte 
datoer. Online-møderne har været et spændende format, som sagtens kan 
tænkes ind i Unge Hjerner fremadrettet, da det åbner for helt nye måder at 
mødes på, på tværs af fysiske afstande.  
 

Hvad er Unge Hjerner? 
Et uformelt mødested for unge med alle typer af erhvervet hjerneskade 
(dog ikke hjernerystelse) mellem 15 og 30 år. Unge hjerner mødes hver 14. 
dag til socialt samvær, erfaringsudveksling og evt. faglige oplæg. Se mere 
om Unge Hjerner, tilmelding mm her. 
 

Clida-fonden 
Unge Hjerner har fået en flot donation fra Clida-fonden. Donationen giver 
nye muligheder for spændende aktiviteter og foredrag. 

Det er noget med at 
blive forstået men 
også at få nogle råd 
og nogle erfaringer 
og mærke, at man 
ikke er alene i verden 
om det. 
Kvindelig deltagers 
evaluering  

”Nye” medarbejdere 
Rikke Korsholm, ergoterapeut 
Rikke er uddannet ergoterapeut (2010). Hun har tidligere arbejdet med   
forebyggende hjemmebesøg, på genoptræningscentre og på Instituttet for 
Blinde og Svagsynede med udredning af behov for hjælpemidler til erhvervs- 
og studieaktive borgere med synshandicap og følger efter hjernerystelse. 
Senest har hun arbejdet som frivilligkoordinator på plejecentre i Horsens, 
men hun kunne ikke undvære København og Center for Hjerneskade og er 
nu tilbage, hvor hun hører hjemme. Velkommen tilbage! 
 

Marianne Schubart, cand. pscych. aut. og specialist  
Den 1. juni 2020 har vi budt Marianne Schubart velkommen tilbage til Cen-
ter for Hjerneskade - Neurocenter for Børn og Unge. Mariannes primære 
målgruppe er børn med komplekse neuropsykiatriske problemstillinger, og i 
en periode har hun arbejdet med denne gruppe børn og unge i skoleregi.  
 

Marianne Schubart er cand. pscych. aut. og specialist i klinisk børneneuro-
psykologi. Vi er glade for at kunne ønske Marianne velkommen tilbage! 

UhWeekend  
En weekend for unge mellem 16 og 35 år som på et tidspunkt i livet har fået 
en erhvervet hjerneskade. Se mere om program og tilmelding her 
 

UhWeekend arrangeres i samarbejde af Neurorehabilitering Selma Ma-
rie, Hjerneskadecenter Virum, Unge Hjerner, Center for Hjerneskade og 
Hjerneskadeforeningen 

Større fokus på hjernerystelsesramtes individuelle behov  
Af Hana Malá Rytter, cand.psych., Ph.d., lektor i neuropsykologi og daglig leder 
af Dansk Center for Hjernerystelse  

 

Hvis man kommer ud for en hjernerystelse og ikke tilhører den gruppe, hvor 
symptomerne spontant bliver bedre i løbet af de første 2-3 uger, kan man som 
hjernerystelsesramt hurtigt komme ud for mange udfordringer. Ikke alene i 
kraft af de længerevarende symptomer man oplever, men også fordi det kan 
være svært at få kvalificeret hjælp. Læs resten af artiklen her 

https://cfh.ku.dk/dokumenter/Unge_Hjerner_-_til_nyhedsbrev_og_hjemmesiden.pdf
https://hjerneskadet.dk/hjerneskadeforeningen/medlemstilbud/uhweekend/
https://hjerneskadet.dk/hjerneskadeforeningen/medlemstilbud/uhweekend/
http://www.mariehjem.dk/selma
http://www.mariehjem.dk/selma
https://www.densocialevirksomhed.dk/hjerneskadecentervirum/Sider/default.aspx
https://hjerneskadet.dk/lokalafdelinger/region-hovedstaden/unge-hjerner/
http://www.cfh.ku.dk
https://hjerneskadet.dk/
https://dcfh.dk/
https://cfh.ku.dk/dokumenter/Hana_Malas_artikel._Juni_2020.pdf
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Jørgen  
Jørgensen 
Fysioterapeut, 
MR 

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 bed-
re til at kommunikere med mennesker med afasi. Dermed får 
den afasiramte større mulighed for at interagere socialt, deltage 
aktivt i dagligdagen og tage beslutninger om eget liv.  
 

Læs mere om kurset her 

Brigitta  
Michaelsen 
Audio-
logopæd  

Trine Thyr-
sted Klinkby  
Audio-
logopæd  

Den 27.8.2020 
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 

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

Den 23. september 2020 
GRASP: Nyt træningsværktøj til træning af arm og hånd  
 

GRASP, Graded Repetetive Arm Supplementary Program, er et 
øvelsesprogram til arm og hånd udviklet til personer med apoplek-
si. Træningen er intensiv, progressiv og med høj dosis uden at kræ-
ve mange faglige ressourcer, da den primært foregår selvstændigt. 
På kurset gennemgås evidensen bag GRASP, vores praktiske erfa-
ringer og valg af relevante tests.  
 

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

Se mere i kursuskataloget her 

5 enkeltdage mellem den 24.8 og 30.11.2020 
Neurofaglig opkvalificering, hjernen modul 1-5 

 

I løbet af efteråret 2020 afholder vi kursusrækken "Neurofaglig opkvali-
ficering", der består af 5 selvstændige moduler. Modulerne kan tages 
som en helhed eller som udvalgte moduler. 
 

Formålet er at give kursisterne en grundig teoretisk og praktisk orien-
teret viden om væsentlige temaer inden for neurorehabilitering, her-
under den raske og den ramte hjerne, neuropsykologiske syndromer   
hos borgere med erhvervede hjerneskader, psykiatri og misbrug, pårø-
rende som ressourcer samt motivation og tværfagligt samarbejde.  

 

Gennemgående underviser er neuropsykolog og leder af undervis-
ningsafdelingen Lone Vesterager Martinus. 
 

Emner 
Den raske og den ramte, modul 1. Mandag den 24.8.2020 
Neuropsykologiske syndromer, modul 2. Mandag den 14.9.2020 
Psykiatri og misbrug, modul 3. Mandag den 19.10.2020 
Pårørende som ressourcer, modul 4. Mandag den 9.11.2020 
Motivation og tværfagligt samarbejde, modul 5. Mandag den 30.11.2020  
Se mere i kursuskataloget her 

Christian Dahl-
Blumenberg 
Fysioterapeut 

https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/kursus_i_sca_16.9.20.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Kursus_om_seksualitet_august_2020.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/GRASPkursus_23.9.20.pdf_copy
https://cfh.ku.dk/kurser/kursuskatalog_voksne/
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Vi gentager en succes! 
Den 30.9.2020 

Tanke før tale - Kommunikation er adfærd  
Kognitive kommunikationsforstyrrelser og interventions-
metoder 
Kurset omhandler: 
-   Kognitiv kommunikationstræning  
-   At arbejde med personer med socialkognitive vanskeligheder efter      

hjerneskade 
-   Feedbackteknikker, interventionsforslag, indsigt og selvregulering  
 

Kurset blev afholdt for første gang i starten af marts 2020. Samtlige 
kursister satte kryds i ”Engagerende” og ”Fagligt kompetent” under-
viser. Deltagerne skrev bl.a. at  
 

”Inas formidling, eksempler fra praksis, konkrete træningseksempler 
(intervention) var det bedste ved kurset.”  
 

”Yderst brugbart - alle logopæder burde på kurset”. 
 

Læs mere om indhold og tilmelding her 

Nr. 2. 2020 

Aflyst 
Gratis mini-konference om genoptræning og rehabilitering af      
borgere med erhvervet hjerneskade 
Midt i marts måtte vi aflyse den gratis minikonference for fysio– 
og ergoterapeuter, der var planlagt til den 18.marts 2020. Der    
var i marts stor interesse for emnet, og vi vil hurtigst muligt vende 
tilbage med en ny dato. 
 
OBS Vi har i første omgang annulleret jeres tilmeldinger. I bedes 
derfor melde jer til igen, når det nye tidspunkt bliver annonceret. 
 

Læs mere om indholdet i mini-konferencen her 

Ina Merete 
Schmidt 
Audio-
logopæd 

Fysio– og 
ergotera-
peuter 
fra  
Center for  
Hjerneskade 

 
Husk at vi løbende udbyder kurser og gratis mini-konferencer,  

der afholdes på Center for Hjerneskade.  
Disse kurser annonceres på vores hjemmeside   

 

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

 

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

Se vores aktuelle kurser på næste side 

https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Tanke_f_r_tale_30.9.2020__1_.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Gratis_minikonference_vedr._fys_og_ergoterapi18.3.2020..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. for-
plejning 

Hjernen Modul 1: Den raske og den Ramte 24-08-20 17-08-20 1.950 kr.  

Seksualiserende adfærd hos borgere med reduceret kognitiv funktion 27-08-20 13-08-20 1.950 kr. 

Hjernen Modul 2: Neuropsykologiske syndromer  14-09-20 07-09-20 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  

materiale) 

Nyt træningsværktøj til træning af arm og hånd efter erhvervet hjerne-
skade: Graded Repetetive Arm Supplementary Program (GRASP) 

23-09-20 14-09-20 
1.900 inkl. 

GRASP-
manual 

Tanke før tale—Kommunikation er adfærd 30-09-20 22-09-20 1.950 kr. 

Hjernen Modul 3: Psykiatri og misbrug  19-10-20 08-10-20 1.950 kr.  

Hjernen Modul 4: Pårørende som ressourcer  09-11-20 02-11-20 1.950 kr.  

Hjernen Modul 5: Motivation og tværfagligt samarbejde  30-11-20 23-11-20 1.950 kr.  

Annonce 

 
 

Vi følger de til enhver tid gældende retningslinjer vedr. Covid-19.  
Dette har bl.a. betydning for antallet af deltager samt for hygiejne og forplejning. 

Nr. 2. 2020 

https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/hjernen__modul_1_cb.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Kursus_om_seksualitet_august_2020.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/hjernen_modul_2_d._15.4.2020_cb.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_copy
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/GRASPkursus_23.9.20.pdf_copy
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Tanke_f_r_tale_30.9.2020__1_.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/hjernen__modul_3_cb.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/hjernen__modul_4_cb.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/hjernen__modul_5_cb.pdf

