
 

Hjerneskadeforeningen inviterer 

til fire gratis temaforedrag 

om følger efter en hjerneskade 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Temaforedrag for skadede borgere, 

pårørende samt for personer, som har kontakt 

med hjerneskadede borgere. 

Husk tilmelding. 



Velkommen til en række foredrag i 2019/2020, hvor fagfolk 

underviser og fortæller om nogle af de følger, der er efter en 

hjerneskadede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Det handler om 
kommunikation 

 
Kommunikation er vejen til samvær 

og fællesskab. En skade i venstre 

eller højre side af hjernen vil 

næsten altid medføre forstyrrelser i 

kommunikationen. Vi har inviteret 

talepædagog Hanne Jensen fra CSU 

i Slagelse, som vil give sin viden 

videre om:  

➢ Typiske vanskeligheder 

➢ Hvordan man støtter 

kommunikationen 

➢ Hvordan forståelsen af talen 

bedres 

➢ Om den sociale dimension i 

samtalen 

➢ Om regler for samtale 

 

➢ Jan Lisbygd fortæller om at 

komme videre efter en 

hjerneskade 

 

 

 

 

Tema: Det handler om 
neuropsykologiske 
spørgsmål 
 Der er et stort behov hos både 

ramte og pårørende for viden om, 

hvad der sker, når hjernen skades, 

og hvilke følger det giver for 

familielivet.  

Derfor har vi inviteret neuropsyko-

log Rune Skovgaard Rasmussen fra 

CSU i Slagelse til at orientere om:  

Den skadede hjerne - synlige og 

skjulte handicap: 

➢ Når "verden vælter" - hvad er 

normale og unormale reaktioner 

➢ Hvad skal den ramte overveje i 

den nye situation efter skaden? 

➢ Hvad kan man som pårørende 

være opmærksom på? 

➢ Hjernetræthed – og hvornår er 

følger af en hjerneskade varigt  

 

 
 
  

Tid og sted: 

Tirsdag den 12. november 2019   

kl. 18.30 – ca. 20.30  

Frederiksvej 27 lokale 202 i Sorø 

 

Tid og sted: 

Tirsdag den 14. januar 2020  

kl. 18.30 – ca. 20.30  

Dr. Kaarsbergvej 5 i Sorø  

 



Foredragene er gratis og er for alle, der har kontakt med en 

person, der har fået en hjerneskade – om det er én selv, i 

familien, en ven eller blandt kollegaerne.     

Der tages forbehold for ændringer i programmet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Spørgsmål om den 
vigtige træning 

Mange ønsker at blive bedre til at 

klare hverdagen. Der er heldigvis 

flere veje at gå.  

Vi har inviteret en fysioterapeut til 

at komme og fortælle om: 

➢ Erfaring fra genoptræningen 

om, hvordan man kan blive 

bedre til at klare hverdagens 

aktiviteter efter en hjerneskade 

➢ Hvordan den vigtige træning 

kan støtte genoptræningen og 

kan give en bedre funktions-

evne, og vigtigheden af at træne 

den dårlige side  

 

➢ Desuden kommer der et indlæg, 

som berører emnet: "Uligheden 

i sundheds-væsenet" i Danmark 

 

Tid og sted: 

Tirsdag den 11. februar 2020  

kl. 18.30 – ca. 20.30     

Dr. Kaarsbergvej 5 i Sorø  

Tid og sted: 
Tirsdag den 10. marts 2020  

kl. 18.30 – ca. 20.30       

Dr. Kaarsbergvej 5 i Sorø 

Tema: Spørg om sociale 
spørgsmål 

 
Mange kender nok situationer, hvor 

de tænker: "Bare der var mulighed 

for ...." - og måske er der en 

mulighed.      

Vi har inviteret Sorø Kommunes 

sundhedsfaglige team til at give en 

orientering om: 

➢ Kommunen og systemet: 

Hvordan er rollerne i samarbej-

det mellem det kommunale 

system og borgerne? 

➢ Hvor og hvordan kan man få  

hjælp i Sorø? 

➢ Kommunens samarbejde med de 

pårørende til borgere med 

senhjerneskader  

 

➢ En pårørende fortæller om de 

ændringer, der skete i familien 

efter hjerneskaden 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjerneskadeforeningen  

 www.hjerneskaden.dk 

Praktiske oplysninger 
 

Det er gratis at deltage til alle 
foredragene. Husk tilmelding 

Tilmelding og information: 

Hjerneskadeforeningen  

Vestsjælland 

Lise Kiving, formand 

Tlf. 22993972 eller skriv til 

mail; lise-n@live.dk 

 

Foredragene holdes her: 

Sundhedscentret 

Dr. Kaarsbergsvej 5 

4180 Sorø 

 

Bemærk: Foredraget den 

12/11 holdes på Værkerne i 

Sorø, Frederiksvej 27,  

4180 Sorø 
 

 
 

 

 

 

I Hjerneskadeforeningen 

Vestsjællands kan du få 

nyttige viden om: 

 

Bare jeg vidste.. ”Vejviser” 
 

Flexture Movia 
 

Hjernetræthed 
 

Hvad er en hjerneskade og  

symptomerne efter 
 

Hjerneskadekoordinator / 

borgerrådgiver 
 

Høre/tale – lyd- og 

lysfølsomhed 
 

”De Ufrivillig Frivillige” -  

de pårørende 
 

Bisidder 
 

Kurser 
 

Foredrag 
 

Ture/ miniferier / 

arrangementer 
 

mailto:lise-n@live.dk

