
 

Hjerneskadeforeningen  
Vestsjælland inviterer til foredrag  
torsdag den 11. april kl. 13.00 på 
Musholm Konferencecenter 
Musholmvej 100, 4220 Korsør   
 

Der er gratis adgang for medlemmer af Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Pris for ikke-

medlemmer er kr. 75,- pr. person. Husk tilmelding (af hensyn til plads, kaffe/te og kage) til 

Hjerneskadeforeningen Vestsjællands formand Lise Kiving på 2299 3972 eller lise-n@live.dk 
 
 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Skovgaard Rasmussen  

Neuropsykolog, Ph.D., lektor i almen patologi  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Mygind  

Skuespiller og foredragsholder 

 

Introduktion til hjernens anatomi samt relevans ved hjerneskade! 
Rune Rasmussen holder foredrag om: "Slagtilfælde, også kendt som apopleksi, er den hyppigste årsag til 

hjerneskade og invaliditet hos voksne i Danmark. Men hvad sker der med nervecellerne, når hjernen bliver 

ramt af en blodprop? Hvorfor bliver nogle ramt af et slagtilfælde - og hvad kan man gøre for ikke at blive 
ramt? Oplægget indeholder også eksempler på, hvorledes hjerneskade kan ses og måles. Tillige kommer Rune 

ind på emner som normale og unormale reaktioner efter at være ramt af hjerneskade, og hvad der kan gøres 
for bedre eller vedligeholde sine evner. Hvornår er skaden stationær?  
 

JEG KUNNE HVAD JEG VILLE!  

Peter Mygind: ”Hvordan jeg overvandt forhindringerne, opnåede succes og blev et stærkere menneske”. Som 

ungt menneske var det ikke altid lige let at være Peter Mygind. ”Jeg var det sorte får” – ”Der var ingen, der 

troede på mig”. 
 

Men Peter VILLE! Og dén vilje bevirkede, at det lykkedes! ”Jeg skulle fandme vise dem… og det gjorde jeg!” 

Peter Mygind deler gerne ud af sine erfaringer, som alle kan lære noget af! 

 

Vi glæder os til at møde jer alle og få nogle lærerige og hyggelige timer 

sammen. Vi mødes på Musholm Konferencecenter i Korsør. 

HUSK tilmelding til Vestsjællands formand, Lise Kiving, på mobil 2299 3972. 

Har I spørgsmål om arrangementet, er I velkommen til at kontakte Lise. 

Læs mere om dagen på www.hjerneskaden.dk  

Med forbehold for ændringer 

http://www.hjerneskaden.dk/

