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Center for Hjerneskade
Amagerfælledvej 56A, 2300 Kbh. S. Tlf. 35 32 90 06. www.cfh.ku.dk

Center for Hjerneskade og Hjernesagen inviterer til

Kulturnat om hjernen

Fredag den 11. oktober 2019 kl. 18.00 til 22.00
Din utrolige hjerne! Mød alle specialisterne og bliv udfordret!
Bliv kognitivt udfordret af vores neuropsykologer, mød vores audiologopæder og bliv
klogere på sprogets mysterier, prøv en hverdag med halvsidig lammelse hos ergoterapeuterne og få målt dit kondital og dit blodtryk.
Mød Hjernesagen og se det hele fra brugerorganisationens synsvinkel.
Mød Dansk Center for Hjernerystelse og Hjernerystelsesforeningen, som er klar til en
snak om det at have en hjernerystelse, der ikke vil gå over.

Foredrag
Kl. 18.15-18.45
Vores utrolige hjerne! v. komiker Sebastian Dorset og hjerneforsker Jesper Mogensen
Kl. 19.00-19.45
Hold hjernen frisk hele livet v. neuropsykolog Lone Vesterager Martinus
Kl. 20.00-20.25
Facts og myter om hjernerystelse v. fysioterapeut Henriette Henriksen
Kl. 20.30-20.50
Dansk Center for Hjernerystelse - hvad laver vi? v. centerleder Hana Malá Rytter
Se mere på www.kulturnatten.dk, der løbende opdateres
Adgang for alle med kulturpas
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”Nærhed, sex og parforhold”
Ny gratis selvhjælpsbog til afasiramte
Formålet med ”Nærhed, sex og parforhold” er at give et billedværktøj, som den afasiramte selv kan bruge til at tale om emnet - med
støtte fra enten en partner eller fagperson, f.eks. en læge eller psykolog.
Ændringer i seksualiteten kan være en af følgevirkningerne af en erhvervet hjerneskade. Mange oplever begrænsninger og tab i deres
sex- og samliv.
Det er nødvendigt at kunne tale sammen om det fælles samliv og evt.
at drøfte det med relevante fagpersoner. Disse samtaler kan være
både grænseoverskridende og praktisk vanskelige at gennemføre,
hvis man har fået afasi.
Vi har derfor udarbejdet 2 gratis selvhjælpsbøger:
”Nærhed, sex og parforhold” og ”Livet er mere end afasi”, der kan
downloades her

Center for Hjerneskade har ansat 3 erfarne børnepsykologer
Anita Schmelling, Cand. Psych.
Anita er ved at blive specialist indenfor klinisk børnepsykologi. Hun
har i mange år arbejdet med undersøgelser, samtaler, børnegrupper,
vejledning og supervision.
Anita har altid beskæftiget sig med børn og unge med komplekse
problemstillinger. I de sidste 9 år har Anita være ansat i Hillerød PPR,
hvor hun har beskæftiget sig med børn indenfor almenområdet fra
vuggestuer, børnehaver, folkeskoler og privatskoler og i to år på en
specialskole i Hillerød Kommune, primært med børn med svære generelle indlæringsvanskeligheder samt multiple funktionsnedsættelser.

Elisa Biering la Cour, Cand. Psyk.
Elisa har tidligere arbejdet i privat regi, specialiseret i autisme og
komorbiditet hos børn, unge og voksne.
Senest har Elisa arbejdet i Odsherred Kommune som psykolog i
Ungeenheden, hvor hun har arbejdet tværfagligt med uddannelsesperspektiver og de tilhørende udfordringer og muligheder for gruppen af unge med komplekse udfordringer mellem 13-25 år.

Kirsa Demant, Cand. Psyk., ph.d.
Kirsa er autoriseret psykolog, ph.d. og under uddannelse som
specialist i børneneuropsykologi. Kirsa har forsket i bipolar lidelse på
Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, arbejdet med Cool Kids
programmet i privat praksis og været psykologkonsulent på Hejmdal
Privathospital.
De sidste tre år har hun arbejdet på Ungeambulatoriet i Brøndby,
BUC Glostrup, hvor hun har udredt og behandlet børn og unge med
psykiske lidelser.
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Tanke før tale - Kommunikation er adfærd d. 5.12.2019

Ina Merete
Schmidt
Audiologopæd

Brigitta
Michaelsen
Audiologopæd

Trine Thyrsted Klinkby
Audiologopæd

Bastian Larsen
Privatpraktiserende
sexolog

Kognitive kommunikationsforstyrrelser og interventionsmetoder
For at undgå nedbrud i samtaler, kommunikative misforståelser eller
måske ligefrem udstødelse fra fælleskabet, er vi nødt til hele tiden
aktivt at benytte vores viden om sprogbrug og de uskrevne regler for
kommunikativt samvær med andre.
Efter en hjerneskade et er muligt for både patienter at arbejde med
og for fagfolk at intervenere i forstyrrelser i dette komplekse system.
Læs mere om kurset her

Samtalestøtte til voksne med afasi (SCA) d. 22.1.2020
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 bedre 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

Er du I tvivl om, hvordan du arbejder med seksualiserende adfærd hos borgere med reduceret kognitiv
funktion? d. 28.1.2020

Kurset henvender sig primært til medarbejdere på bo- og opholdssteder for unge og voksne med væsentlige kognitive og/eller fysiske
handicap.
Marianne
Kurset vil blandt andet sætte fokus på, hvilken betydning forskellige
Verdel
kognitive vanskeligheder kan have for borgeren – og relatere det til,
Afdelingsleder hvordan man som professionel bedst kan hjælpe borgeren.
Børneneuropsykolog

Læs mere om kurset her

PALPA - kursus i psykolingvistisk undersøgelse d. 26.2.2020
Charlotte
Lønnberg
Audiologopæd

Brigitta
Michaelsen
Audiologopæd

PALPA står for psykolingvistisk undersøgelse af sprogprocesse-ring hos
afasiramte (Psycholinguistic Assessments of Language Processing in
Aphasia) og er et testbatteri til undersøgelse af ressourcer og barrierer hos senhjerneskadede med kommunika-tionsvanskeligheder og/
eller læse-skrive vanskeligheder.
Testen er et hjælpemiddel til audiologopæder, tale/læsepædagoger,
der arbejder klinisk og forskningsmæssigt med sprog, læsning og andre
kognitive forstyrrelser.
Læs mere om kurset her

GRATIS MINIKONFERENCE d. 18.3.2020

Fysio– og
ergoterapi
på Center
for
Hjerneskade

Om genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade, for fysio– og ergoterapeuter
- 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 her
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Mit plejebarn er omsorgssvigtet
Men påvirker omsorgssvigt også barnets hjerne?

Marianne
Verdel
Afdelingsleder
Børneneuropsykolog

Forskningen viser, at der kan ske organiske forandringer i hjernen,
når et lille barn udsættes for tidlige og langvarige stresstilstande
f.eks. ved alvorlige og vedvarende omsorgssvigt. Formålet med dette
kursus er at styrke plejeforældrenes arbejde igennem viden om de
hjernemæssige følger. Udgangspunkt er konkrete eksempler, hvor
børnenes vanskeligheder sammenholdes med eventuelle hjernemæssige funktionsforstyrrelser. Læs mere her

2-dages kursus, der kan holdes lokalt over hele landet

Træningsværktøj til hånd og arm - GRASP Efter aftale
Graded Repetetive Arm Supplementary Program
Christian Dahl
-Blumenberg
Fysioterapeut

Helle Sandø
Petersen
Ergoterapeut

Som noget nyt tilbyder Center for Hjerneskade kurser i GRASP.
På kurset gennemgås evidensen bag GRASP, vores praktiske erfaringer og valg af relevante tests. Vi udleverer en dansk GRASP-manual,
som bliver gennemgået på kurset.
GRASP er et øvelsesprogram til arm og hånd udviklet til personer
med apopleksi. Træningen kan i høj grad foregå selvstændigt og er
derfor ikke særlig ressourcekrævende, selvom træningen er intensiv,
progressiv og med høj dosis. Læs mere her
Kurset kan afholdes lokalt over hele landet.

Jørgen
Jørgensen
Fysioterapeut,
MR

Kurser og konferencer

Dato

Tilmelding
senest

"Tanke før tale" - om kognitive forstyrrelser og interventionsmetoder

05-12-19

21-11-19

SCA - samtalestøtte til voksne med afasi - uden materialer
SCA - samtalestøtte til voksne med afasi - inkl. SCA materialer

22-01-20

08-01-20

Seksualiserende adfærd hos borgere med reduceret kognitiv funktion

28-01-20

14-01-20

PALPA kursus

26-02-20

12-02-20

Gratis minikonference om genoptræning og rehabilitering

18-03-20

11-03-20

Center for Hjerneskade, Amagerfælledvej 56A, 2300 København S. www.cfh.ku.dk
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