GRATIS MINIKONFERENCE DEN 7. NOVEMBER 2017

Hvordan er det for den enkelte at have langvarige
følger efter hjernerystelse?
Hvordan matcher lovgivningen situationen
for den hjernerystelsesramte?
Der er i dag stor viden om følgerne af hjernerystelse.
Langt de fleste af de ca. 25.000 personer, der årligt får hjernerystelse,
vender stille og roligt tilbage til jobbet og hverdagslivet.
De resterende 10 – 15 % får langvarige følger – også kaldet postcommotionelt syndrom eller PCS.
Med denne mini-konference ønsker vi at belyse sammenhængen
mellem borgerens situation og de rammer og muligheder, som
lovgivningen indeholder.
Program
Kl. 13.00 – 13.45
Om langvarige følger efter hjernerystelse
v. neuropsykolog fra Center for Hjerneskades Commotio-enhed
- Hvad er karakteristisk for PCS?
- Hvad indebærer det, at ”det går hurtigere, hvis det går langsomt” i
forhold til at vende tilbage til job og et aktivt hverdagsliv.
Kl. 13.45 – 14.15
Pause med kaffe, te, kage og frugt
Kl. 14.15 – 14.35
Om selv at være ramt af hjernerystelsesfølger
En tidligere deltager fortæller.
Kl. 14.35 – 16.00 - med indlagt pause
Hvad siger juraen – hvad var intentionen bag lovgivningen
v. Anne Hedegaard, jurist og specialkonsulent i STAR, Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering
- Hvad sker der, når sygedagpengeperioden udløber?
- Hvilken indsats og ydelse kan der tilbydes: Jobafklaringsforløb med
ressourceforløbsydelse, ressourceforløb med ressourceforløbsydelse,
visitering til fleksjob eller tilkendelse af førtidspension. Hvad skal der

DATO
Tirsdag den 7. november 2017
Kl. 13.00 - 16.00
STED
Auditoriet
Center for Hjerneskade
Amagerfælledvej 56A
2300 København S.
PRIS
Arrangementet er gratis
TILMELDING
senest mandag den 30. oktober 2017
på
http://cfh.ku.dk/kurser/aktuelle_kurser/

til for at komme ind under de forskellige ordninger, hvad indeholder
ordningerne og hvilken ydelse kan man få i ordningerne.
Der er 100 pladser i auditoriet, så vi lukker for tilmelding,
såfremt der bliver fyldt. Herefter er man velkommen til at
kontakte lise.lambek@cfh.ku.dk mhp at komme på venteliste. Vi gør samtidig opmærksom på, at afbud meget gerne
må meldes enten som retursvar på bekræftelsesmailen eller
til ovennævnte. Så kan pladsen komme en anden til gode.

