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Nyhedsbrev nr. 3 
September 2020 
Center for Hjerneskade 

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

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

TOSH© - Test af Ordmobilisering  
hos Sprogligt Højtfungerende 
Ordmobiliseringsvanskeligheder/ordfindingsbesvær er et stort problem for 
personer, der er sprogligt højtfungerende og samtidig ramt af diskret til let 
afasi efter en hjerneskade. Hidtil har logopæder inden for afasiområdet 
manglet et specifikt redskab til testning og diagnosticering af denne relativt 
lille gruppe. Det er der nu rådet bod på med den helt nye TOSH© -test, der er 
udviklet af audiologopæd Ina Merete Schmidt fra Center for Hjerneskade i 
samarbejde med Københavns Universitet. 
 

I den nærmeste fremtid vil vi orientere om kurser og mulighed for køb af 
testmaterialet. 
 

Læs mere om målgruppen og om udviklingsprojeket bag testen her  
Se rapporten her 

Farvel til Marianne Verdel, leder af Neurocenter for Børn og Unge  
og velkommen til den nye ledelse 
 

Marianne Verdel, afdelingsleder, børneneuropsykolog, specialist og supervisor i børneneuropsyko-
logi har siden slutningen af 2006 været leder af Neurocenter for Børn og Unge på Center for Hjer-
neskade. Marianne har nu valgt at gå på pension efter i mange år at have været en central person 
på børnehandicapområdet. Vi siger et varmt farvel til Marianne i løbet af september. Desværre er 
der ikke mulighed for at åbne huset for gæster i den aktuelle coronasituation.   
 

Læs mere om Marianne Verdel her 

 

Carsten Lose, specialist i klinisk børneneuropsykologi (fra oktober 2020) og Dorthe Bredesen, lige-
ledes specialist i klinisk børneneuropsykologi bliver henholdsvis leder og teamleder.  

”Vi overtager en meget effektiv og veldrevet afdeling med meget dygtige og kvalificerede medar-
bejdere. Afdelingen er i vækst, og vi oplever en stor efterspørgsel fra kommuner og behandlings-
tilbud i hele landet i forhold til blandt andet commotio, undervisning, rådgivning, supervision og 
neuropsykologiske udredninger. ”  

 

Læs mere om Neurocenter for Børn og Unge her 

Fra venstre mod højre: 
Marianne Verdel, Carsten Lose  
og Dorthe Bredesen 

Audiologopæd  
Ina Merete Schmidt 

https://www.facebook.com/CenterforHjerneskade/
https://cfh.ku.dk/dokumenter/test_af_ordmobilisering_hos_sprogligt_h_jtfungerende.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/TOSH_Projektrapport_Schmidt_og_Petersen_CFH_september_2020.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/b_rneneuropsykolog__afdelingleder_marianne_verdel_g_r_p__pension.pdf
https://cfh.ku.dk/boern_og_unge/
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Nye medarbejdere pr. 1. august 2020 

Nina Marianna Jensen, Cand.Psyk. Aut., Neurocenter for børn og unge 
Nina har i mange år beskæftiget sig med undersøgelser, terapisamtaler, for-
ældrerådgivning og supervision. Hun har arbejdet med børn og unge på PPR 
i Egedal Kommune og med børn og unge med komplekse neuropsykiatriske 
problemstillinger på ”Behandlingsskolerne”. 

 
Mette Marie Støttrup, cand.psych.aut, Voksenprogrammet og VISO 
Mette Marie er ansat i Voksenprogrammet og skal sideløbende varetage 
nogle af centrets VISO-opgaver. Hun har tidligere arbejdet med borgere med 
moderat til svært erhvervet hjerneskade som neuropsykolog på Lions Kolle-
giet – Center for Erhvervet Hjerneskade. Senest har hun forsket i neuro-
psykiatri i Region Hovedstadens Psykiatri. 

Nyt projekt om hjernerystelse og ergoterapi 
Center for Hjerneskades ergoterapeuter har fået midler fra Ergoterapeut-
foreningens praksispulje til projektet: 

 

Aktivitetsproblemer hos personer med hjernerystelse  
og implementering af ergoterapi. 
 

Projektet tager udgangspunkt i de hjernerystelsesramte borgere, der er i 
forløb på Center for Hjerneskades Commotio-enhed. Som supplement til 
nuværende neuropsykologiske og fysioterapeutiske undersøgelser tilbydes 
elever med hjernerystelse i forløb på Center for Hjerneskade en ergotera-
peutisk undersøgelse bestående af et interview samt en observationsbase-
ret undersøgelse.  
 

Læs mere om projektet her 

Malene Andreassen Rikke Korsholm Stine Schjødt 

Center for  
Hjerneskades  

ergoterapeuter 

Nyt studie om hjernerystelse og tilbagevenden til job  
 

22 personer ramt af langvarige følger efter hjernerystelse er blevet inter-
viewet til et nyt studie, som Dansk Center for Hjernerystelse har offentliggjort 
i maj 2020. Studiet, der er blevet til i samarbejde med Center for Hjerneska-
de, har haft fokus på, hvordan de hjernerystelsesramte oplever, at sundheds-
professionelle og fagpersoner har påvirket deres vej tilbage til arbejdsmarke-
det. 

 

Studiets resultater peger på 3 primære områder og aktører, der synes at have 
væsentlig betydning for de ramtes tilbagevenden til jobbet: 1) arbejdspladsen 
2) egen læge og 3) den kommunale sagsbehandling. Studiet identificerer på 
hvilke måder disse aktører opleves at kunne påvirke processen i hhv. positiv 
og negativ retning. Læs mere her 

Nr. 3. 2020 

https://cfh.ku.dk/dokumenter/aktivitetsproblematikker_hos_personer_med_hjernerystelse.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/nyt_studie_om_hjernerystelse_og_tilbagevenden_til_job.pdf
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Lone  
Vesterager  
Martinus  
Neuro- 
psykolog     
og leder af  
Undervis-
nings- 
afdelingen        

5 enkeltdage i efteråret 2020 
 

Neurofaglig opkvalificering, hjernen modul 1-5 

 

I løbet af efteråret 2020 afholder vi kursusrækken "Neurofaglig          
opkvalificering", der består af 5 selvstændige moduler.  
 

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

Emner 

Den raske og den ramte, modul 1. Mandag den 24.8.2020 AFHOLDT 

Neuropsykologiske syndromer, modul 2. Mandag den 14.9.2020 AFHOLDT 

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  
 

Gennemgående underviser er neuropsykolog, leder af undervisnings-
afdelingen Lone Vesterager Martinus. 
 
 

Modulerne kan tages som en helhed eller som udvalgte moduler. 

Se mere om indhold og tilmeldingsmuligheder her 

Nr. 3. 2020 

Center for Hjerneskades kurser og konferencer 
Vi holder løbende kurser på Center for Hjerneskade 
På de næste sider finder I en række kurser, som bliver holdt i vores 
auditorium. Vi holder kurserne på små hold, så der er mulighed for    
at holde god afstand. Vi overholder alle aktuelle retningslinjer med 
hensyn til hygiejne, forplejning m.m.  
Se kurserne på vores hjemmeside   

 
 

Men hvorfor ikke holde kurset på jeres egen arbejdsplads? 
Alle vores kurser kan holdes lokalt. Det vil sige, at vi kommer ud, hvor 
I arbejder. Det kan f.eks. være på et botilbud, et genoptrænings- og 
rehabiliteringscenter eller et center for specialundervisning.   
 

Se nærmere i kursuskataloget her  
 

Kontakt administrativ leder Lise Lambek,  
lise.lambek@cfh.ku.dk, og hør nærmere om priser, aftal datoer etc. 

Vi holder kurserne på små 
hold, så der er mulighed 
for at sidde med god af-
stand i vores auditorium 

https://cfh.ku.dk/kurser/kursuskatalog_voksne/
https://cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser/
https://cfh.ku.dk/kurser/kursuskatalog_voksne/
mailto:lise.lambek@cfh.ku.dk
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Nr. 3. 2020 

Den 30.9.2020 

Tanke før tale - Kommunikation er adfærd  
Kognitive kommunikationsforstyrrelser og interventions-
metoder 

 

Vi bruger sproget til at tænke, og vi må tænke for at tale. Livet kræ-
ver, at vi både kan lytte, tale, tænke og ofte læse og skrive samtidigt.  
 

Kurset henvender sig til alle faggrupper, der benytter eller gerne vil 

benytte feedback til ramte borgere, og omhandler: 

 

-   Kognitiv kommunikationstræning  
-   At arbejde med personer med socialkognitive vanskeligheder efter      

hjerneskade 
-   Feedbackteknikker, interventionsforslag, indsigt og selvregulering  
 
 
 

Læs mere om indhold og tilmelding her 

Den 24.3.2021 
GRATIS Minikonference  

Genoptræning og rehabilitering af borgere med  
erhvervet hjerneskade 
 

Konferencen henvender sig primært til fysio– og ergoterapeuter. 
 

Indhold 
- 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 og tilmeldingsmulighederne her 
 
 
 

OBS Der vil være plads til 40 deltagere i vores auditorium, hvis de nuvæ-
rende coronaretningslinjer også er gældende i marts 2021. 

Ina Merete 
Schmidt 
Audio-
logopæd 

Jørgen R. 
Jørgensen 
Fysioterapeut, 
MR 

Den 5. maj 2021 
GRASP - Nyt træningsværktøj til træning af arm og hånd  
 

GRASP, Graded Repetetive Arm Supplementary Program, er et øvel-
sesprogram 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 erfa-
ringer og valg af relevante tests.  

 

Center for Hjerneskade har udviklet en dansk GRASP-manual,  
der bliver uddelt og gennemgået på kurset. 
 

Se mere i kursuskataloget her 

Daniel Thue 
Bech-Pedersen  
Fysioterapeut 

Fysio– og 
ergotera-
peuter 
fra  
Center for  
Hjerneskade 

Stine Schjødt 
Ergoterapeut  

https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Tanke_f_r_tale_30.9.2020__1_.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Minikonf._om_genoptr_ning_og_rehabilitering_24._marts_2021.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/GRASP_5.5.21.pdf
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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 2: Neuropsykologiske syndromer  
14-09-20 

AFHOLDT 
13-09-20 1.950 kr.  

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

AFHOLDT 
15-09-20 

2.350 kr.  
eller 

1.650 kr 
(uden  

materiale) 

Tanke før tale - Kommunikation er adfærd 30-09-20 28-09-20 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.  

Gratis minikonference 
Genoptræning  og rehabilitering af borgere med  

erhvervet hjerneskade 
24-03-21 

10-03-
2021 

Gratis 

GRASP kursus (inkl. dansk manual) - træning af arm og hånd efter er-

hvervet hjerneskade  
05-05-21 21-04-21 1.900 kr. 

Nr. 3. 2020 

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/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
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Minikonf._om_genoptr_ning_og_rehabilitering_24._marts_2021.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Minikonf._om_genoptr_ning_og_rehabilitering_24._marts_2021.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/GRASP_5.5.21.pdf
https://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/GRASP_5.5.21.pdf

