
                    
        
 
 

HJERNEN-I-FOKUS den 9.-14. marts 2020  
MarselisborgCentret i Aarhus 

P. P. Ørums Gade 9-11, Bygning 8 
 

Stort 5 års jubilæums-program 
 

HJERNEN I FOKUS, har fokus på potentialet, på udfordringer, på 
skadede, på kost, på den fantastiske enhed hjernen er – kort sagt; 360 

graders hjerne-opmærksomhed. 

 
 
Kom forbi og vær med 
19 organisationer, foreninger og afdelinger* deltager i 2020-udgaven af 
HJERNEN-I-FOKUS på MarselisborgCentret. Vi afholder i fællesskab 18 
spændende og forskelligartede arrangementer, der giver indblik i tilbud, til 
nogle af de mere end 460.000 danskere, der i dag lever med en skade eller 
sygdom i hjernen.  Vi byder bl.a. på foredrag, workshop og café, hvor du kan 
tale med oplægsholderne, foreningerne og organisationer der står bag.  
Det er femte gang HJERNEN-I-FOKUS afholdes på MarselisborgCentret og i år 
med større og program end før og i samarbejde med The Year of 
Rehabilitation. Mennesker med hjerneskade, pårørende og fagfolk – alle er 
velkommen! 
 
 
Program se her: 
http://www.marselisborgcentret.dk/Det-sker/2020/hjernen-i-fokus-den-9.-14.-marts-2020/ 

*)Hjernesagen - Teknologi i Praksis - Hjerneskadeteamet – Hjerneskadecentret  – 
MarselisborgCentret - Hammel Neurocenter –Hjerneskadeforeningen – HjernetumorForeningen 
- Neurologi, Aarhus Universitetshospital - Epilepsiforeningen Østjylland Aarhus Kommunes 
Neurocenter - Dansk Neuropædagogisk Selskab - MarselisborgCentrets Oplysnings Kreds - 
Institut for Kommunikation og Handicap - Aarhus Kommune/The Year of Rehabilitation - 
Region Midtjylland The Year of Rehabilitation - Center for Syn og Hjælpemidler, Aarhus 
Kommune og Neuropædagogisk Team, Job, Sundhed,Ydelse, MSB 
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 Programoversigt mandag den 9. marts 

9.00-9.45 Akut stroke behandling: fremskridt og udfordringer. v/Marie Louise Schmitz, Læge, 
PhD, Neurologisk afdeling, AUH / Hammel Neurocenter, Hospitalsenheden Midt. Side 3 

10.00-10.30 Patienters og pårørendes oplevelse af akut indlæggelse og behandling af stroke. 
v/Kristina Eiskjær Sørensen,  Projektsygeplejerske, Neurologisk Afdeling, Aarhus 
Universitetshospital. Side 3 

11.00-11.45 Synsproblemer efter hjerneskade - screening, udredning og synstræning 
v/ Lisbeth Poulsen, neurooptometrist og Anna Birthe Andersen, synskonsulent, Center 
for Syn og hjælpemidler og Birgitte Nygaard Sommer, fysioterapeut, Neurocenteret.    
Side 4 

13.00-15.00 Musik er magisk og meningsfyldt v/ Marianne Fog, Tagdækkervej Tagdækkervej og  
Hjernesagen. Side 4 

13.00-16.00 Fokus på børn med epilepsi mv. i skolen v/Epilepsiforeningen  
OBS: Auditorium bygning 12. Side 5 

19.00-21.00 Familien og børn med epilepsi – skole og netværksstøtte v/Epilepsiforeningen. Side 5 

 Programoversigt tirsdag den 10. marts 

10.00-10.45 Mentor støtte til ældre apopleksi-ramte og deres pårørende med henblik på fortsat aktiv 
livsførelse. v/ Susanne Lillelund Sørensen og Sedsel K. S. Pedersen, Fysioterapeuter 
cand.scient.san, Hammel Neurocenter, mentorer Tove Meller Nielsen og Mette Brandi 
hhv.  fysioterapeut og ergoterapeut , Aarhus Kommunes Neurocenter. Side 6 

11.00-11.45 Professionelle vil gerne samarbejde med pårørende, men ”noget” gør det svært …v. 
Mette Brandi ergoterapeut og master i sundhedsantropologi, Aarhus Kommunes 
Neurocenter. Side 6 

13.00-15.00 Virtual reality indenfor neurorehabilitering v/ v/ Mikkel Svindt Gammelgaard 
cand.scient.techn i Idrætsteknologi, projektleder i Aarhus Kommune og teknologisk 
konsulent hos Teknologi i Praksis. Side 7 

18.30-20.15 Hver mand sin lykkepille… v/Farshad Kholghi. Side 7 

 Programoversigt torsdag den 12. marts 

17.00-18.30 De syge betjente v/Jens-Jørn Jensen, MarselisborgCentret. Side 8 

19.00-21.00 De uundværlige pårørende, v/Morten Lorenzen, Hjerneskadeforeningen. Side 8 

 Programoversigt fredag den 13. marts 

9.00-10.00 Stemmebrugsvanskeligheder - hvordan kan det afhjælpes v/ v/ logopæd Benedikte 
Vestbo, Institut for Kommunikation og Handicap, Region Midt. Side 9 

10.00-11.00 Langtidsfølger efter hjernerystelse – hvordan kan vi  håndtere vedvarende symptomer? 
v. fysioterapeut Tine Dalsgaard Blond Institut for Kommunikation og Handicap, Region 
Midt. Side 9 

11.00-12.00 Åbent Hus hos Hjerneskadeforeningen v/Hjerneskadeforeningens medarbejder og 
borger. Side 10 

13.00-14.00 Selvbillede – at hjælpe sig selv efter en hjerneskade  v/fysioterapeut Christina Jepsen 
og neuropsykolog Edel Kaae, Hjerneskadecentret. Side 10 

 Programoversigt lørdag den 14. marts 

9.00 - 15.45 National Hjernetumordag på Hotel Trinity, Fredericia. Side 11 
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Akut stroke behandling: fremskridt og 
udfordringer.  

Oplæg v/ Marie Louise Schmitz, Læge, PhD 
Neurologisk afdeling, AUH / Hammel Neurocenter, 
Hospitalsenheden Midt 
 

Stroke (blodprop/blødning i hjernen) rammer årligt 
12.000 danskere og er den hyppigste årsag til 
erhvervet handicap hos voksne. Akut behandling af 
stroke er afgørende for at undgå handicap og for 
overlevelse.  

Oplægget vil belyse symptomer, akut behandling, 
årsager, forebyggelse samt mén efter stroke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangør: Neurologi, Aarhus Universitetshospital 

For hvem: alle 

Hvor: MarselisborgCentret 
P.P. Ørums Gade 11, bygn. 8, 8000 Aarhus C 

Hvornår: mandag den 9. marts kl. 9-10 

Pris: gratis  

Tilmelding: ingen tilmelding, alle er velkommen 

Vide mere:  Marie Louise Schmitz, 
marie.louise.schmitz@auh.rm.dk 

 Patienters og pårørendes oplevelse af akut 
indlæggelse og behandling af stroke.  
 

Foredrag v/ Kristina Eiskjær Sørensen,  
Projektsygeplejerske, Neurologisk Afdeling, Aarhus 
Universitetshospital 

 
Akut indlæggelse og behandling af stroke er yderst 
tidsafhængig og hektisk. Patienterne indbringes med 
ambulance, modtages af et ventende team af 
sundhedsprofesionelle, MR scannes og behandles med 
trombolyse (blodpropsopløsende medicin) og/eller 
trombektomi (kateterbaseret fjernelse af blodproppen), alt 
sammen inden for ganske kort tid.  

Oplægget vil være en præsentation af hvordan forløbet 
opleves af de involverede patienter og pårørende, samt 
hvordan det er at leve med stroke i efterforløbet.  

 

 

 

 

 

 

Arrangør: Neurologi, Aarhus Universitetshospital 

For hvem: alle 

Hvor: MarselisborgCentret 
P.P. Ørums Gade 11, bygn. 8, 8000 Aarhus C 

Hvornår: mandag den 9. marts kl. 10-10.30 

Pris: gratis  

Tilmelding: nej  

Vide mere:  Kristina Eiskjær Sørensen, 40354814 
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Synsproblemer efter hjerneskade - 
screening, udredning og synstræning  

Oplæg v/ Lisbeth Poulsen, neurooptometrist og 
Anna Birthe Andersen, synskonsulent, Center for 
Syn og hjælpemidler og Birgitte Nygaard Sommer, 
fysioterapeut, Neurocenteret. 

Oplægget omhandler resultatet af projektet 
"Sammen om Synet", som Aarhus Kommunes 
Neurocenter (NC) og Center for Syn og 
hjælpemidler (CSH) har iværksat i 2018, hvor 
borgere med hjerneskade og synsproblemer er 
blevet screenet for træningsbehov med henblik på 
at iværksætte den rette målrettede genoptræning. 

Formålet med projektet "Sammen om synet" har 
været at udvikle en samarbejdsmodel mellem NC 
og CSH, hvor man interdisciplinært afdækker 
synsproblemer og iværksætter målrettet 
synsrehabilitering. Målet er, at borgere med 
erhvervet hjerneskade som følge heraf i højere 
grad kan udvikle og opnå kompetencer som giver 
dem mulighed for at leve et for dem meningsfuldt 
hverdags-/ og samfundsliv - herunder arbejdsliv. 

  

 

 

 

Arrangør: Center for Syn og Hjælpemidler og 
Neurocentret 

For hvem: alle 

Hvor: MarselisborgCentret 
P.P. Ørums Gade 11, bygn. 8, 8000 Aarhus C 

Hvornår: mandag den 9. marts kl. 11-11.45 

Pris: gratis  

Tilmelding: ingen tilmelding, alle er velkommen 

Vide mere:  tlf. 4186 0951 

 

 Musik er magisk og meningsfyldt 

Foredrag v/ Marianne Fog, Tagdækkervej 

Et Oplæg om musikkens magiske kræft. Hvad gør 
og betyder musik for os mennesker, og Hvorfor og 
hvordan kan musikken bruges målrettet i 
behandling og genoptræning, særligt for mennesker 
som har en erhvervet hjerneskade. Hvordan 
musikken kan være med til at glæde, udvikle og 
påvirke kroppens fysik, mund-motoriske 
lammelser, hukommelse, sprog, tale, hjernen, 
vores sociale samvær og hele sindets psykiske 
velbefindende.  

Jeg vil fortælle om hvordan jeg på Tagdækkervej 
bruger og udøver individuel musikterapi for 
mennesker med erhvervet hjerneskade, og lidt om 
hvilken udvikling, trivsel og livsglæde og borgerne 
opnår pga musik 

Jeg tager min guitar med og vil spille og synge små 
musikalske indslag som vil understøtte mit oplæg.  

 

 

 

 

 

 

Arrangør: Hjernesagen 

For hvem: det er for alle 

Hvor: MarselisborgCentret 
P.P. Ørums Gade 11, bygn. 8, 8000 Aarhus C 

Hvornår: mandag den 9. marts kl.13-15 

Pris: gratis  

Tilmelding: nej  

Vide mere:  kontakt formanden tlf. 26996411 
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 Børn med epilepsi mv. i skolen 

Epilepsiforeningen Østjylland og Hjerneugen 2020 i 
Århus inviterer til en faglig eftermiddag om børn 
med epilepsi og undervisning i skole.  
 
På de fleste skoler er der flere børn med epilepsi, 
og de vil have behov for særlige undervisningstiltag 
og hensyn i skoledagen.   
 
De seneste undersøgelser viser, at alt for mange 
børn med epilepsi og lignede udfordringer får 
dårligere resultat af undervisningen end deres 
kammerater.   
 
Vi vil sætte fokus på dette og skabe mulighed for 
netværk for undervisere m.fl. som kan danne 
baggrund for at der er tilstrækkelig viden på 
skolerne om undervisning af børn med epilepsi og 
ligeartede udfordringer med læring og skolen.   
 
Der er faglige indlæg fra Børneskolen på 
Filadelfia/Specialrådgivningen for Epilepsi, der har 
stor specialiseret viden om undervisning af børn 
med epilepsi og er del af VISO og fra PPR Aarhus 
der har erfaring med undervisning af børn i NEST 
klasser ud fra bl.a. princippet om, at hvis børn ikke 
lærer på den måde, vi underviser dem, må vi 
undervise dem på en måde, så de lærer.  
 

Arrangør: Epilepsiforeningen Østjylland 

For hvem: Lærere og studerende, forældre og 
pårørende samt interesserede 

Hvor: MarselisborgCentret 
P.P. Ørums Gade 11, Auditoriet bygning 12    
8000 Aarhus C 

Hvornår: mandag den 9. marts kl.13-16 

Pris: gratis  

Tilmelding: Epilepsiforeningen Østjyllands 
Facebook side – dog ikke obligatorisk.  

Vide mere: Nærmere opdatering om 
arrangementet finder du ligeledes på denne 
Facebook side. 
 

 

 Familien og børn med epilepsi –    
skole og netværksstøtte  

 

Epilepsiforeningen Østjylland og Hjerneugen 2020 i 
Århus inviterer til et arrangement for forældre og 
pårørende til børn med epilepsi.  

Der er oplæg fra Børneskolen på 
Filadelfia/Specialrådgivningen for Epilepsi og 
epilepsi og under-visning i skolen og om 
netværksstøtte - og det at danne netværk - for 
familien, ligesom deltagerne bidrager til 
erfaringsudveksling. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangør: Epilepsiforeningen Østjylland med 
interesse 

For hvem: forældre og pårørende samt 
interesserede 

Hvor: MarselisborgCentret 
P.P. Ørums Gade 11, bygning 8, 8000 Aarhus C 

Hvornår: mandag den 9. marts kl.19-21 

Pris: gratis  

Tilmelding: Epilepsiforeningen Østjyllands 
facebook side, hvor du også kan følge opdatering 
om arrangementet. 
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Mentor støtte til ældre apopleksi-
ramte og deres pårørende med 
henblik på fortsat aktiv livsførelse 

Oplæg v/ Susanne Lillelund Sørensen og Sedsel K. 
S. Pedersen, Fysioterapeuter cand.scient.san, 
Hammel Neurocenter, mentorer Tove Meller 
Nielsen og Mette Brandi hhv.  fysioterapeut og 
ergoterapeut , Aarhus Kommunes Neurocenter. 

Oplægget tager sit udgangspunkt i et forstudie til 
et stort klinisk kontrolleret studie Apo + 65, hvor 
ældre borgere med apopleksi tilknyttes en 
mentor. I dette forstudie finder man frem til seks 
social psykologiske nøglefaktorer, som er vigtige i 
interaktionen mellem den professionelle og 
borger/pårørende i forhold til at komme videre i 
livet som ældre apopleksiramt. Kom og lyt og 
diskuter med os � 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangør:  Hammel Neurocenter og Aarhus 
Kommunes Neurocenter. 

For hvem:  Alle ( borgere, pårørende og 
professinelle) 

Hvor: MarselisborgCentret, P.P. Ørums Gade 11, 
bygn. 8, Konference lokale B, 8000 Århus C. 

Hvornår: Tirsdag den 10. marts kl. 10.00-10.45 

Pris: gratis  

Tilmelding:  nej 

Vide mere: Mette Brandi, mebra@aarhus.dk 
 

 Professionelle vil gerne samarbejde 
med pårørende, men ”noget” gør det 
svært … 
 
v/ Mette Brandi ergoterapeut og master i 
sundhedsantropologi, Aarhus Kommunes 
Neurocenter. 
 

De fleste – både professionelle, pårørende og 
borgere - vil gerne, at der samarbejdes omkring 
rehabilitering. Ikke desto mindre peger meget på, at 
samarbejdet kan indeholde nogle udfordringer.  
Oplægget tager sit udgangspunkt i et antropologisk 
feltstudie bestående af deltagerobservation og 
interviews på et kommunalt rehabiliteringssted. I 
formidlingen ligges op til mulige årsager til 
udfordringerne. 

 

 

 

 

 

 

Arrangør:  Aarhus Kommunes Neurocenter. 

For hvem:  Alle, borgere, pårørende og      
professionelle 

Hvor: MarselisborgCentret, P.P. Ørums Gade      
11, bygn. 8, Konference lokale B, 8000 Århus C. 

 

Hvornår: Tirsdag, 10. marts 2020 kl.11.00 -11.45 

Pris: Gratis 

Tilmelding:  nej 

Vide mere: Mette Brandi, mebra@aarhus.dk 
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Virtual reality indenfor 
neurorehabilitering v/ Mikkel Svindt 
Gammelgaard, cand.scient.techn i 
Idrætsteknologi, projektleder i Aarhus Kommune 
og teknologisk konsulent hos Teknologi i Praksis. 

Virtual Reality bevæger sig tættere og tættere på 
den virkelige verden med simulationer, som ligner 
virkelige miljøer, men er foruden virkelighedens 
konsekvenser og realiteter. Dette har givet 
anledning til at virtual reality de seneste år har 
vundet ind på rehabiliteringsområdet, og især i 
arbejdet med kognitiv træning. Men vil virtual 
reality blot være en døgnflue indenfor 
neurorehabilitering, eller giver det mulighed for 
træning og fremskridt vi aldrig for har set? 
 
På dette arrangement vil vi forsøge at belyse 
ovenstående spørgsmål sammen med deltagerne. 
Om vi kan finde et endegyldigt svar, er tvivlsomt, 
men vi vil udforske spørgsmålet fra et teoretisk, 
praktisk og historisk perspektiv. 
Arrangementet vil byde på følgende: 
- Præsentation af cases inden for rehabilitering og 
især neurorehabilitering. 
- Viden om virtual reality 
- Viden om forskning indenfor virtual reality 
- Prøve forskellige virtual reality-løsninger, som 
har været brugt til neurorehabilitering 
- Fordele/Ulemper ved anvendelsen af virtual 
reality i rehabilitering 
- Fremtiden for virtual reality 
- Fælles debat 

Arrangør: Neuropædagogisk Team, Job, 
Sundhed,Ydelse, MSB 

For hvem: alle med interesse 

Hvor: MarselisborgCentret 
P.P. Ørums Gade 11, bygn. 8, lokale B, 8000 
Aarhus  

Hvornår: tirsdag den 10. marts kl.13.00 – 15.00 

Pris: gratis  

Tilmelding: nej  

Vide mere:  Neuropædagogisk Team, konsulent 
Anders Petersen 51 57 55 11 aee@aarhus.dk – 
eller - Mikkel Svindt Gammelgaard, Teknologi i 
Praksis, 92 90 01 44 msg@teknologiipraksis.dk 

 Hver mand sin lykkepille…. 

 

v/Farshad Kholghi, forfatter, debattør, skuespiller og 
foredragsholder 

Farshad Kholghi har en helt speciel evne til at 
forbinde underholdning med mere alvorlige og 
faglige pointer. Med sine velfunderede meninger og 
tankevækkende fortællinger kan Fashad tryllebinde 
sit publikum – uanset alder og branche. Farshads 
Kholghis oplæg bliver underbygget af hans 
skuespillermimik i verdensklasse, så publikum både 
er inspireret og opløftet efter en aften i hans 
smittende selskab. 

I dette livsbekræftende oplæg fortæller Farshad 
Kholghi om den tabubelagte folkesygdom, som mere 
end 300.000 danskere lider af, nemlig angst. 

Han blev i 2001 selv ramt af angst, og det blev en 
langvarig kamp at slippe ud af dens favntag. 

Oplægget, der lægger op til debat er en sørgmunter 
beretning baseret på Farshads egne oplevelser med 
angst, der også skaber inspiration til livsglæde. 

 

 

Arrangør:  Marselisborg Centrets Oplysningskreds 

For hvem:  alle er velkomne 

Hvor: MarselisborgCentret, P.P. Ørums Gade                 
11, bygn. 8, 8000 Århus C. 

Hvornår: Tirsdag, 10. marts 2020 kl.18.30 -20.15 

Pris: 50,00 

Tilmelding: betaling og tilmelding via hjemmesiden,  
https://www.marselisborgcentretsoplysningskreds.dk 
under tilmelding og betal. 

Vide mere: tlf. 2921-8092 mandag – onsdag ml. 
11.00 – 13.00, eller mail@mcok.dk 
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De syge betjente 

Foredrag v/ Jens-Jørn Jensen, MarselisborgCentret 

Jeg hedder Jens-Jørn Jensen og er en af de syge 
betjente. Jeg har været politibetjent i 25 år. Men i 
2011 var det slut - helt Slut! Jeg ramte "muren", jeg 
fik konstateret PTSD (post traumatisk stress 
syndrom) i svær grad. Jeg vil gerne fortælle om mit 
arbejdsliv i Politiet og om nogle af de oplevelser jeg 
har haft, der gør, at jeg i dag har PTSD. Jeg vil også 
gerne fortælle om, hvordan det er at leve med PTSD 
og have PTSD som sin evige følgesvend. Jeg 
kommer også ind på, hvad det har haft af 
omkostninger at få PTSD, i forhold til min familie og 
venner.  

"Der er nogle dage, hvor jeg bare ligger i 
fosterstilling i min seng, og ønsker at jeg bare kunne 
sove fra det hele".  

Jeg vil gerne lægge op til, et dialogbaseret foredrag 
med publikum. Jeg holder ikke noget hemmeligt, og 
jeg svarer på alle spørgsmål der måtte komme, hvis 
jeg kan. 

 

 

 

 

 
Arrangør: MarselisborgCentret 

For hvem: alle med interesse 

Hvor: MarselisborgCentret 
P.P. Ørums Gade 11, bygn. 8, 8000 Aarhus C 

Hvornår: Torsdag den 12. marts kl.17-18.30 

Pris: gratis  

Tilmelding: nej  

Vide mere: 

 De uundværlige pårørende 

Foredrag v/ Hjerneskadeforeningens direktør 
Morten Lorenzen 

Pårørende er en vigtig og ofte uvurderlig 
ressource for mennesker med erhvervet 
hjerneskade. Men hvordan sikre vi, at de 
pårørende ikke brænder ud og hvordan sikre vi en 
god og konstruktiv dialog mellem kommunen og 
de pårørende. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangør: Hjerneskadeforeningen Aarhus 
Østjylland 

For hvem: alle med interesse 

Hvor: MarselisborgCentret 
P.P. Ørums Gade 11, bygn. 8, 8000 Aarhus C 

Hvornår: torsdag den 12. marts kl.19.00 – 21.00 

Pris: gratis  

Tilmelding: nej  

Vide mere: Hjerneskadeforeningen Aarhus 
Østjylland Tlf. 69161610  mandag til fredag kl. 8 
– 12. 
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Stemmebrugsvanskeligheder - 
hvordan kan det afhjælpes 
 

Foredrag v/ logopæd Benedikte Vestbo, Institut 
for Kommunikation og Handicap, Region Midt 

  

I arbejdet med stemmeklienter handler det ofte om 
vaneændringer.  
Mange af vores stemmeklienter har 
uhensigtsmæssige stemmebrugsvaner, så den 
logopædiske undervisning handler om at aflære 
gamle stemmebrugsvaner samtidig med at de skal 
erstattes af nye og hensigtsmæssige stemmevaner. 
 
Vejen hertil kræver opmærksomhed, tid og 
tålmodighed. 
 
Til at understøtte stemmeklienternes 
vaneændringer anvender vi principper fra motorisk 
læring.  
 
Det handler med andre ord om, at få de nye 
stemmebrugsvaner forankret i kroppen og få dem 
brugt i hverdagen.  
 

 

Arrangør: Institut for Kommunikation og Handicap 

For hvem: Alle interesserede 

Hvor: MarselisborgCentret 
P.P. Ørums Gade 11, bygn. 8, 8000 Aarhus C 

Hvornår: Fredag den 13. marts kl.9.00 - 10.00 

Pris: gratis  

Tilmelding: nej  

Vide mere:  Kontakt IKH, afd.leder Anette 
Skovgaard 

 Langtidsfølger efter hjernerystelse – 
hvordan kan vi håndtere vedvarende 
symptomer? 

 

Foredrag v. fysioterapeut Tine Dalsgaard Blond 
Institut for Kommunikation og Handicap, Region 
Midt.  

De fleste, der bliver ramt af hjernerystelse, 
kommer sig i løbet af dage, uger eller få måneder. 

Der er dog omtrent 10-15% af de ramte, der 
udvikler langtidsfølger.  

Forskning peger på, at når symptomer vedvarer i 
flere måneder, er årsagsforklaringen kompleks og 
omfatter andre faktorer end de rent biologiske. 
Også psykologiske, adfærdsmæssige og sociale 
faktorer spiller en rolle. 

 

 

 

 

Arrangør: Institut for Kommunikation og Handicap 
(IKH) 

For hvem: Alle 

Hvor: MarselisborgCentret 
P.P. Ørums Gade 11, bygn. 8, 8000 Aarhus C 

Hvornår: Fredag den 13. marts kl.10.00-11.00 

Pris: Gratis  

Tilmelding: Nej  

Vide mere:   Kontakt IKH, afd.leder Anette 
Skovgaard 

 



HJERNEN-I-FOKUS & The Year of Rehabilitation 

               

Åbent hus i Hjerneskadeforeningen 
 

Vi vil holde åbne værksteder, hvor man kan snuse 
til nogle af vores aktiviteter som bl. a.: 

Kreative værksted 

Træværksted 

Billedkunst 

Syning 

Vores socialrådgiver vil man også kunne 
træffe denne dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangør: : Hjerneskadeforeningen Aarhus 
Østjylland 

For hvem: alle med interesse 

Hvor: MarselisborgCentret 
P.P. Ørums Gade 11, bygn. 11, 8000 Aarhus C 

Hvornår: fredag den 13. marts kl.11.00 – 12.00 

Pris: gratis  

Tilmelding: nej  

Vide mere:   
Hjerneskadeforeningen Aarhus Østjylland Tlf. 
69161610  mandag til fredag kl. 8 – 12. 

 

 Selvbillede – at hjælpe sig selv efter en 
hjerneskade 
 

Foredrag v/fysioterapeut Christina Jepsen og 
neuropsykolog Edel Kaae fra Hjerneskadecentret 
Aarhus 

Hvordan arbejdes med at udvikle et hjælpsomt 
forhold til sig selv, når man går igennem en 
vanskelig tid efter hjerneskade?   

Hvordan fungerer hjernens motivationssystemer og 
hvilke automatiske reaktioner sker i kroppen, når 
den kommer under pres? I oplægget illustreres, 
hvordan der i rehabiliteringen på Hjerneskadecentret 
arbejdes med at facilitere og fremme udvikling og 
trivsel ud fra et følelsesmæssigt og kropsligt 
perspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangør: Hjerneskadecentret 

For hvem: alle med interesse 

Hvor: MarselisborgCentret 
P.P. Ørums Gade 11, bygn. 8, 8000 Aarhus C 

Hvornår: fredag den 13. marts kl.13.00-14.00 

Pris: gratis   

Tilmelding: nej  

Vide mere: Hjerneskadecentret, 8713 4075 
hjerneskadecentret@aarhus.dk   
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 National Hjernetumordag 

Dagen indeholder følgende oplæg: 

Genomanalyser og hjernetumordiagnostik v. 
prof. overlæge Bjarne Winther Kristensen, OUH 

Hjernekirurgi v. Overlæge ph.d Jane Skjøth-
Rasmussen, Rigshospitalet 

Partikelterapi - en ny behandling af 
hjernetumorer v. Ledende overlæge Morten 
Høyer, AUH 

Har du sovet godt? v. Sygeplejerske Katrine. B. 
Løppenthin, Rigshospitalet 

Netværksamtaler på hospitalet v. 
Seniorforsker Pia Riis Olsen, AUH 

Erfaringer med netværkssamtaler på AUH v. 
Kirsten og lars Mikkelsen, pårørende og patient, 
Aarhus 

 

 

 

 

 

Arrangør: HjernetumorForeningen 

For hvem: Alle med interesse 

Hvor: Hotel Trinity, Fredericia 

Hvornår: 09.00 - 15.45 

Pris: Gratis 

Tilmelding: www.hjernetumorforeningen.dk 

Vide mere: www.hjernetumorforeningen.dk 
formand@hjernetumorforeningen.dk 
81919208 

 Egne noter: 
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MarselisborgCentret 
P.P. Ørums Gade 9-11 

8000 Aarhus C 

 Se; Facebook side ”HJERNEN I FOKUS” hvor aktiviteter fra deltagende foreninger vil 
blive annonceret og opdateret, hvis nødvendigt. 

Følgende samarbejder om HJERNEN I FOKUS i Aarhus: 

Hjernesagen 
Teknologi i Praksis 
Epilepsiforeningen 
Hjerneskadeteamet 
Hjerneskadecentret 
MarselisborgCentret 
Hammel Neurocenter 

Hjerneskadeforeningen 
HjernetumorForeningen 

Epilepsiforeningen Østjylland 
Aarhus Kommunes Neurocenter 

Dansk Neuropædagogisk Selskab 
Neurologi, Aarhus Universitetshospital 
MarselisborgCentrets Oplysnings Kreds 
Institut for Kommunikation og Handicap 

Aarhus Kommune/ The Year of Rehabilitation 
Region Midtjylland/ The Year of Rehabilitation 

Center for Syn og Hjælpemidler, Aarhus Kommune 
Neuropædagogisk Team, Job, Sundhed,Ydelse, MSB 


