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TILMELDING 

senest den 

12.oktober 2017 

 

Tirsdag d. 24. oktober 2017 kl. 9.00  - 16.15  

“Disorders of social cognition: Issues in its assessment and treatment“  
v. professor, neuropsykolog Skye McDonald, University of New South Wales 
 

Center for Hjerneskade afholder én-dags-seminar om socialkognitive vanskeligheder og 
hjerneskade med professor Skye McDonald, University of New South Wales, Australien. 
 

Seminaret består af oplæg og workshops om socialkognitive vanskeligheder efter  
hjerneskade med primært fokus på assessment og rehabilitering. Seminaret henvender 
sig til professionelle, som arbejder med udredning og med rehabilitering af voksne med 
hjerneskade. NB! Seminariet foregår på engelsk. Tilmelding.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 og               holder fælles Kulturnat 
 

Aktiviteter for alle 
Huset bliver fyldt med viden, underholdning og udfordringer for både børn og voksne  
   Bliv udfordret med sjove og spændende ”hjerneopgaver”  
   Hør den nyeste viden om hjernerystelser 
   Dyst i praktisk opgave med forhindringer 
   Få målt blodtryk og kondital og få gode råd om at holde hjernen sund 
   Hør om Hjernesagens mange aktiviteter 

 

Foredrag 
I løbet af aftenen holder vi 3 foredrag i vores auditorium.  
”Vores utrolige hjerne!” Oplev komikeren Sebastian Dorset og professor og hjerne-
forsker Jesper Mogensen i en forrygende samtale om hjernen. 
”Vores empatiske hjerne” Når vi bogstavelig talt føler, hvad et andet menneske føler! 
”Når hovedet bliver rystet” Om følger efter hjernerystelse. 

NB Se mere på www.kulturnatten.dk, der løbende opdateres. 

Fredag den 13. oktober 2017 fra kl. 18.00 til 22.00 

KULTURNATTEN  
Amagerfælledvej 56A, København S 

http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Skye_McDonald.pdf
https://www.kulturnatten.dk/da/Kulturnatten/Program/Detaljer?id=7443e4dd-38e0-461a-a23d-5a24ca018f1a
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Nye medarbejdere på Center for Hjerneskade 

3 kunstnere bidrog til international afasikonference 
På Københavns Universitet blev Nordic Aphasia Conference 2017 afholdt den  
15 - 17. juni 2017. Et spændende og modigt bidrag til konferencen var  
Lisbeth Lykkeberg, Mette Krab-Johansen og Torben Luplaus udstilling af egne 
kunstværker. Lisbeth, Mette og Torben lever alle med følgerne af afasi. Mette 
og Torben har tidligere været elever på Center for Hjerneskade.  
 

Gennem deres kunst giver de på hver deres unikke måde udtryk for de  
svære følelser, magtesløsheden og den ændrede identitet men også for håb,  
glæde og ønsker for fremtiden.  

Lisbeth Lykkebergs filtbilleder. Tv. audiologopæd Malene 
Henriksen fra CfH i samtale med en gæst ved udstillingen 

Torben Luplau foran 4 af sine værker 

Mette Krab-Johansen  

Neuropsykolog Linda Marschner 
Linda er uddannet psykolog (2011) og ph.d. (2016). Hun har forsket i langtids-
følger efter hjernerystelse og er særligt interesseret i, hvordan man bedst kan 
hjælpe de berørte personer med at vende tilbage til en normal hverdag. Linda 
har desuden erfaring med psykoterapi og har tidligere arbejdet som klinisk psy-
kolog på Psykiatrisk Center Amager. 

Ergoterapeut Stine Schjødt 
Stine, der er uddannet ergoterapeut i 2017, har erfaringer fra neurologisk  
afdeling på sygehus, døgnrehabilitering i kommunalt regi, distriktspsykiatrien 
samt vikariater på Center for Hjerneskade. Stine bliver den 4. ergoterapeut i  
centrets ergoterapeutteam. 

 
Artikel i ”Cognition” 

Effekten af fasisk auditiv alerting på visuel perception 
af Anders Petersen, Annemarie Hilkjær Petersen m.fl. 
 

Artiklen beskriver et kognitionspsykologisk normalstudium, som undersøger 
sammenhængen mellem alertness (årvågenhed) og visuel opmærksomhed. 
Formålet er at undersøge, hvordan fasisk auditiv alerting (afspilning af kortvari-
ge signaltoner) påvirker vores visuelle opmærksomhed.  

 

I studiet anvendes en ny computertest, baseret på den såkaldte TVA-model for 
visuel opmærksomhed (Theory of Visual Attention (TVA)) udviklet af professor 
Claus Bundesen fra Københavns Universitet.  
 

Læs artiklen på engelsk 

 

 

 

http://cfh.ku.dk/dokumenter/Auditory_alerting_on_visual_perception.pdf
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Mit usynlige handicap blev taget seriøst 
Et intensivt rehabiliteringsforløb har gjort, at 36-årige Claus Rytter Bruun de 
Neergaard er blevet klogere på den hjerneskade, som er en del af hans og  
kærestens fælles liv, efter han i 2014 blev ramt af et pludseligt hjertestop.  
 

 

 

 

 

    

Danske Fysioterapeuter udbyder kursus 
Apopleksi: funktionel konditionstræning 
 

Har du brug for ideer til vurdering af apopleksipatientens potentiale og ideer  
til træning? Nyere forskning demonstrerer, hvordan størst effekt opnås, når  
konditionstræningen er funktionsbaseret.  
 

Modul 1 Den 26. og 27. januar 2018 
Modul 2  Den 16. marts 2018 
Udbyder  Danske Fysioterapeuter 
Undervisere Center for Hjerneskade 
Sted  Auditoriet, Center for Hjerneskade, Amagerfælledvej 56 A, Kbh. S 
Pris   5.600 kr. inkl. forplejning 
 

NB Tilmelding via Danske Fysioterapeuters hjemmeside  

 
Forældre til børn med neurokognitive vanskeligheder 
Neurocenter for Børn og Unge tilbyder individuelle samtaler/rådgivningsforløb  
til forældre til børn med forskellige typer neurokognitive vanskeligheder, eksem- 
pelvis autisme, ADHD og Cerebral Parese. Tilbuddet tilrettelægges individuelt  
med udgangspunkt i barnets behov.  
 

Kontakt børneneuropsykolog Marianne Schubart, Neurocenter for børn og  
unge, Center for Hjerneskade. Tlf. 29871193. Mail mbs@cfh.ku.dk 

Fremtidens sundhed, Mediaplanet, juni 2017 har bragt en artikel 
om en tidligere elev på Center for Hjerneskade. Læs artiklen 

 

Gratis minikonference for fagpersoner den 7. december 2017 kl. 13.00 til 16.00 

Krise-/sorgreaktioner og mestringsprocesser 
Forældrene til børn med handicap oplever sædvanligvis stærke følelser af  
smerte og sorg, når barnets handicap erkendes. Viden om krise-/sorgreaktioner 
og mestringsprocesser er derfor et godt udgangspunkt for samarbejdet mellem 
forældre og fagpersoner, og minikonferencen sætter fokus på de følelsesmæs-
sige reaktioners betydning for samarbejdet. I slutningen af dagen vil VISO-
konsulent Mette Baunsgaard orientere om VISOs tilbud, når samarbejdet bliver 
problematisk. Se mere om VISO. 
 

Undervisere:  
Marianne Verdel, aut. cand.psych. og specialist i klinisk børneneuropsykologi og 
Mette Baunsgaard, konsulent i VISO. 
Tilmelding senest den 4. december 2017 

Modelfoto 

Modelfoto 

 

https://fysio.dk/kurser--uddannelse/kursuskalender/apopleksi-funktionel-konditionstraning1
http://cfh.ku.dk/dokumenter/Claus_de_Neergaard_juni_2017.pdf
https://socialstyrelsen.dk/viso
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SAMLET KURSUS– OG KONFERENCEOVERSIGT  

Konferencer og kurser på Center for Hjerneskade 

 

 
Langvarige hjernerystelsesfølger og lovgivningen  
- Om langvarige følger efter hjernerystelse v. neuropsykolog fra Commtio-enheden 

  - Om at være ramt af hjernerystelsesfølger v. en tidligere deltager  
- Hvad siger juraen – og hvad var intentionen bag lovgivningen v. Anne Hedegaard, 
jurist og specialkonsulent i STAR, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
Læs mere. Tilmelding.  

 

Neurofagligt opkvalificeringsforløb for lærere og pædagoger  
Kurset henvender sig til lærere og pædagoger, der arbejder med børn med særlige 
behov, fx. børn med opmærksomhedsproblemer/ADHD, autisme, mental retarde-
ring, syndrombørn og cerebral parese eller andre hjerneskader med kognitive og 
motoriske handicap. 
Læs mere. Tilmelding.  

Gratis   
minikonference 

den  7. november 
2017 

KL. 13.00 til 16.00 

     Dato  Indhold Tilmeldingsfrist 

04.10.2017 SCA  - samtalestøtte til voksne med afasi 03.10.2017 

23.10.2017 SDN-kvartalsmøde på Center for Hjerneskade 20.10.2017 

24.10.2017 Workshop: Prof. Skye McDonald - Disorders of social cognition  12.10.2017 

03.11.2017 Specialistkursus, samlet: Neuropsykologiske forstyrrelser   26.10.2017 

03.11.2017 Specialistkursus Dag 1: Forstyrrelser i identitet, personlighed,  
emotioner og adfærd   

26.10.2017 

07.11.2017 Gratis mini-konference: Langvarige hjernerystelsesfølger og lovgivningen 03.11.2017 

23.11.2017 Specialistkursus Dag 2: Forstyrrelser i opmærksomhed  09.11.2017 

24.11.2017 Specialistkursus Dag 3: Forstyrrelser i sprog og visuelle funktioner 09.11.2017 

04.12.2017 Neurofagligt opkvalificeringsforløb for lærere og pædagoger, 4 moduler 24.11.2017 

07.12.2017  Gratis minikonference: Krise-/sorgreaktioner og mestringsprocesser 04.12.2017 

14.12.2017 Specialistkursus Dag 4: Indlæring og hukommelse 01.12.2017 

15.12.2017 Specialistkursus Dag 5: Forstyrrelser i eksekutive funktioner 01.12.2017 

Carla Caetano,  
specialist og  
supervisor i  

neuropsykologi,   
Ph.D. i klinisk  
psykologi og 

Post-Doctorate i 
Neuropsykologi  

 

Specialistkursus: Neuropsykologiske forstyrrelser  
Kurset undersøger forskellige hjernerelaterede sygdomme fra et neuropsykologisk 
perspektiv, såsom erhvervede og progredierende hjerneskader, degenerative lidel-
ser, toksisk betingede hjernelidelser, infektionssygdomme, metaboliske lidelser og 
tilstande afstedkommet af iltmangel.   
 

De neuropsykologiske forstyrrelsers hovedkarakteristika vedrørende kognitive, 
emotionelle og adfærdsmæssige følgesygdomme gennemgås ud fra et neuropsyko-
logisk perspektiv. 
 

De neuropsykologiske vurderinger diskuteres - også med udgangspunkt i et inter-
nationalt perspektiv og ift.  tilgængeligheden af de danske neuropsykologiske test-
værktøjer. 
 

Der vil blive redegjort for behandling af syndromer baseret på den nyeste  
evidensbaserede forskning.  

 

Læs mere. Tilmelding  

 

http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Program_7.11.2017_PCS_og_lovgivningen.pdf
http://cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser/
http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Neurofagligt_opkvalificeringsforl_b_for_l_rere_og_p_dagoger.pdf
http://cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser/
http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Kursus_i_SCA__4.10.2017.pdf
http://cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser/
http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Skye_McDonald.pdf
http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Specialistkursus_m_CC_1.pdf
http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Specialistkursus_m_CC_1.pdf
http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Specialistkursus_m_CC_1.pdf
http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Program_7.11.2017_PCS_og_lovgivningen.pdf
http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Specialistkursus_m_CC_1.pdf
http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Specialistkursus_m_CC_1.pdf
http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Neurofagligt_opkvalificeringsforl_b_for_l_rere_og_p_dagoger.pdf
http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Kursus_i_krise_og_sorgreaktioner_til_hjs.pdf
http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Specialistkursus_m_CC_1.pdf
http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Specialistkursus_m_CC_1.pdf
http://cfh.ku.dk/dokumenter/kursus/Specialistkursus_m_CC_1.pdf
http://cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser/

