Kurser, workshops og supervision

Center for Hjerneskade tilbyder kurser, workshops, studiebesøg, praktikforløb og
supervision til personer, der arbejder inden for hjerneskadeområdet. Vi afholder kurser og
temadage for bl.a. Danske Fysioterapeuter, Institut for Blinde og Svagtseende samt underviser på uddannelsen til Master i Rehabilitering, ligesom vi holder kurser for medarbejdere
i private virksomheder og i kommuner samt for pårørende, patientforeninger m.fl.

Kom og se, hvordan vi træner…
Arbejder du som fysioterapeut i den kommunale forvaltning eller på en hospitalsafdeling,
har du mulighed for at komme ind på Center for Hjerneskade og se, hvordan vi arbejder.
Vores fysioterapeuter viser den vægtaflastede gangtræning og intensive styrketræning
samt fortæller om teorierne bag. Et sådant besøg er for mindre grupper (4-5 personer) og
kan vare 1/2 eller 1 dag. Center for Hjerneskade tager også gerne ud på din arbejdsplads
og fortæller om træningen, ligesom vi arrangerer specielt tilrettelagte kurser og foredrag
inden for emnet.
Kontakt Lise Lambek på 35 32 90 09 eller lise@cfh.ku.dk.

Informationsmøder
Center for Hjerneskade afholder inforeeemationsmøder for medarbejdere i den kommunale
forvaltning, på jobcentre og hospitalsafdelinger. Vi tager gerne ud på din arbejdsplads og
fortæller om træningen på Center for Hjerneskade, og besvarer spørgsmål fra dig og dine
kollegaer. Er du interesseret i at høre nærmere om vores kurser, eller ønsker du at få et
kursus skræddersyet, kan du kontakte os på:
Center for Hjerneskade
Københavns Universitet
Amagerfælledvej 56 A, 2300 København S
Tlf. 35 32 90 06

Center for Hjerneskade tilbyder aktuelt følgende kurser
på børne-, voksen- og specialistområdet
Børn

Voksne

- Neuropædagogiske
teorier og metoder

- PALPA – psykolingvistisk
undersøgelse af afasiramte

- HOT – Hukommelsesog Opmærksomhedstræning
Introduktionskursus i
brug af materiale

- SCA – et kommunikationsredskab
til samtaler med afasiramte

- BørneRAP – en kommunikationsmetode
til familiecentreret
(re)habilitering

- MAST – Metode til Analyse af
Sammenhængende Tale

- TEA-CH – testmateriale
til vurdering af
opmærksomhed og
koncentration
- Samarbejde med
forældre til
handicappede børn

- SPPARC – samtalestøtte til
afasiramte

- SCID II – et semistruktureret
interview til diagnostisk vurdering
af personlighedsforstyrrelser
- NEO PI-R – certificeringskursus i
personlighedstest til vurdering af
personlighedstræk
- Kurser for frontpersonale i
kommunerne (2 eller 4 dage)

- Lovgivning på børneog ungeområdet

- Pårørende – at arbejde med
pårørende til hjerneskadede

- Hjernetimen – til
ikke-fagpersoner, der
arbejder med børn med
erhvervet hjerneskade

- Neurologisk genoptræning og
fysisk aktivitet

- Supervision i grupper
eller enkeltvis med
henblik på erhvervelse
af autorisation

- Mobilitetsproblemer

- Fysisk træning efter apopleksi

- PALPA – psykolingvistisk
undersøgelse af afasiramte
- Supervision i grupper eller
enkeltvis med henblik på
erhvervelse af autorisation.

Specialist
- Neuropsykologiske
funktionsforstyrrelser
– specialiseringsmodul
i børneneuropsykologi
- Neuropsykologisk
rehabilitering af
voksne med erhvervet
hjerneskade
- Supervision i grupper
eller enkeltvis med
henblik på erhvervelse
af specialistgrad

Center for Hjerneskade
Center for Hjerneskade blev etableret på Københavns Universitet i 1985, som det
første af sin art i Europa. Vores vision har fra starten været at bevise, at personer med
erhvervet hjerneskade, gennem intensiv og helhedsorienteret træning, kan forbedre deres
personlige og erhvervsmæssige funktion og vende tilbage til job eller uddannelse samt
et aktivt liv selv år efter pådragelse af en hjerneskade.
Center for Hjerneskade tilbyder intensiv træning til børn, unge og voksne med
erhvervede hjerneskader. Desuden tilbyder vi træning til børn og unge med medfødte
hjerneskader samt udredning af børn og unge med udviklingsforstyrrelser.
Læs mere på www.cfh.ku.dk, hvor du kan se vores aktuelle kurser
og tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Udtalelser fra kursister:
“ Spændende, lærerigt og relevant i forhold til min rolle i arbejdet med
senhjerneskadede borgere.“
“ Dejligt med lidt praktiske opgaver – og tid til en god dialog.“
“ Meget spændende, tiden fløj af sted. På intet tidspunkt har man kedet sig.“
“ Rigtig godt! En rejse gennem vores arbejdsfelt, der tydeligt viser, hvor
kompliceret det kan være - Heldigvis også et meget spændende arbejde.“

