
                    

 

 
 
 
 
 
 

 
Den 15.-20. marts 2021  

MarselisborgCentret, Aarhus 
P. P. Ørums Gade 9-11, Bygning 8 

 

HJERNEN I FOKUS 2021 bliver en "coronaudgave" med 5 podcasts, der er 
tilgængelige fra mandag den 15. marts kl. 8.00 samt et webinar lørdag den 20. kl. 
14.00-15.30. 

Podcasts fra mandag den 15. marts kl. 8.00 

Virtual reality inden for neurorehabilitering  
v/ Mikkel Svindt Gammelgaard, cand.scient.techn i idrætsteknologi, projektleder i Aarhus Kommune og 
teknologisk konsulent hos Teknologi i Praksis 

Synsproblemer efter hjerneskade - screening, udredning og synstræning 
v/ Birgitte Nygaard Sommer, fysioterapeut ved Neurocentret  

De syge betjente  
v/ Jens-Jørn Jensen, MarselisborgCentret  

Langtidsfølger efter hjernerystelse – hvordan kan vi  håndtere vedvarende symptomer?  
v/ Tine Dalsgaard Blond, fysioterapeut, og Ann Charlotte, neuropsykolog ved Institut for Kommunikation og 
Handicap, Region Midt  

Stemmebrugsvanskeligheder - hvordan kan det afhjælpes  
v/ Benedicte Vestbo, logopæd ved Institut for Kommunikation og Handicap, Region Midt 

Webinar lørdag den 20. marts kl. 14.00-15.30 

”Spørgsmål og svar fra onkologen”  

v/Søren Møller. Deltag i webinaret via link på hjemmesiden: Hjernetumorforeningen.dk  

 

 

Lyt til programmets podcasts her 
Eller søg efter podcasten "På Tværs" 

https://www.hjernetumorforeningen.dk/
https://www.buzzsprout.com/1394584
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Virtual reality inden for 
neurorehabilitering  

 

Podcast m/ 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, der 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 inden for 

neurorehabilitering, eller giver det mulighed for træning 

og fremskridt, vi aldrig før har set? 

 

I denne podcast vil vi forsøge at belyse ovenstående 

spørgsmål. Om, vi kan finde et endegyldigt svar, er 

tvivlsomt, men vi vil udforske spørgsmålet fra et 

teoretisk, praktisk og historisk perspektiv. 

 

Podcasten indeholder følgende: 

- Præsentation af cases inden for rehabilitering og især 

neurorehabilitering. 

- Viden om virtual reality 

- Viden om forskning inden for virtual reality  

- Fordele og ulemper ved anvendelsen af virtual reality i 

rehabilitering 

- Fremtiden for virtual reality. 

 

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

For hvem: Alle interesserede 

Hvor: https://www.buzzsprout.com/1394584 

Hvornår: Udgives mandag den 15. marts kl. 8.00  

Vil du vide mere? Så kontakt: Neuropædagogisk Team, 
konsulent Anders Petersen på 5157 5511/aee@aarhus.dk 
eller Mikkel Svindt Gammelgaard, Teknologi i Praksis, på 
9290 0144/msg@teknologiipraksis.dk 

 

Synsproblemer efter hjerneskade - 
screening, udredning og synstræning  

 

Podcast m/ Birgitte Nygaard Sommer, fysioterapeut, 

Neurocenteret. 

Podcasten handler om 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, der giver 
dem mulighed for at leve et for dem meningsfuldt 
hverdags- og/eller samfundsliv - herunder arbejdsliv. 

 

Arrangør: Center for Syn og Hjælpemidler og 
Neurocentret 

For hvem: Alle interesserede 

Hvor: https://www.buzzsprout.com/1394584 

Hvornår: Udgives mandag den 15. marts kl. 8.00 

Vil du vide mere? Kontakt:  Tlf.: 4186 0951 

 

https://www.buzzsprout.com/1394584
https://www.buzzsprout.com/1394584
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De syge betjente 

 

Podcast m/ Jens-Jørn Jensen, MarselisborgCentret 

Jens-Jørn Jensen siger han er en af de syge betjente. 
Han 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, siger han. 
I podcasten fortæller Jens-Jørn om sit arbejdsliv i Politiet 
og om nogle af de oplevelser, han har haft, der gør, at 
han i dag har PTSD. Han fortæller også om, hvordan det 
er at leve med PTSD og have PTSD som sin evige 
følgesvend. Samt om de omkostninger det har at få 
PTSD i forhold til 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".  

 

Arrangør: MarselisborgCentret 

For hvem: Alle interesserede 

Hvor: https://www.buzzsprout.com/1394584 

Hvornår: Udgives mandag den 15. marts kl. 8.00  

Vil du vide mere? Så kontakt: Jens-Jørn Jensen på tlf. 

6128 8394 

 

Langtidsfølger efter hjernerystelse – 
hvordan kan vi håndtere vedvarende 
symptomer? 

 

Podcast m/ fysioterapeut Tine Dalsgaard Blond og 

neuropsykolog Ann Charlotte, 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 interesserede 

Hvor: https://www.buzzsprout.com/1394584 

Hvornår: Udgives mandag den 15. marts kl. 8.00  

Vl du vide mere? Så kontakt: Afdelingsleder Anette 
Skovgaard, IKH 

https://www.buzzsprout.com/1394584
https://www.buzzsprout.com/1394584
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Stemmebrugsvanskeligheder - hvordan 
kan det afhjælpes 

 

Podcast m/ 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: https://www.buzzsprout.com/1394584 

Hvornår: Udgives mandag den 15. marts kl. 8.00 

Vil du vide mere? Så kontakt: Afdelingsleder Anette 
Skovgaard, IKH 

 

Spørgsmål og svar fra onkologen 

 

Webinar v/Søren Møller, kræftlæge 

Søren Møller fra HjernetumorForeningens ekspertpanel 
vil komme omkring og give svar på de oftest stillede 
spørgsmål, samt fortælle om den sidst nye forskning 
inden for sit felt og nye behandlingsmuligheder.  

Der vil være tid til og mulighed for at stille spørgsmål 
undervejs. 

 

Arrangør: HjernetumorForeningen  

For hvem: Alle interesserede 

Hvor: Tilgang til linket foregår via hjemmesiden 
Hjernetumorforeningen.dk 

Hvornår:  lørdag den 20. marts kl. 14-15.30  

Vil du vide mere? Formand@Hjernetumorforeningen.dk 
81919208 

 

https://www.buzzsprout.com/1394584
mailto:Formand@Hjernetumorforeningen.dk
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HJERNEN I FOKUS 
2021 

 

 

Følgende organisationer, foreninger og afdelinger  
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 

 

 

 

Se Facebook-siden: ”HJERNEN I FOKUS” 

https://www.facebook.com/hjernenifokus/?fref=ts

