
 

Hjerneskadeforeningen inviterer 

til fire gratis temaforedrag 

om følger efter en hjerneskade 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fire temaforedrag for ramte borgere, 

pårørende samt for personer, som har kontakt 

med hjerneskadede i hverdagen. 
 

Husk tilmelding. 
 



Velkommen til en række foredrag i 2022/2023, hvor fagfolk underviser  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

Hvis jeg ikke kan, hvad jeg 
kunne, og ikke er den, jeg 
var, hvem er jeg så? 
 

”Hvis jeg ikke kan, hvad jeg 

kunne, og ikke er den, jeg var, 

hvem er jeg så?” 
 

Et foredrag af neurokonsulent 

Søren Toftebo Jørgensen. 
 

Søren giver et dialogisk oplæg 

om, hvordan ramte og pårørende 

kan finde nye veje i livet efter en 

skade i hjernen.  
 

Med udgangspunkt i aktuelle 

resultater i hjerneforskningen 

lægges op til dialog med 

følgende fokuspunkter: 
 

➢ At komme tilbage til livet 

➢ At udvikle kognitive funktioner 

➢ At genfinde identitet 

➢ At udvikle mestringsstrategier 

til at håndtere sin nuværende 

livssituation 

 

 

 

 

 

Tid og sted: Onsdag den 12. 

oktober 2022 kl. 18.30 - 

20.30 på Kongehavecentret, 

Svendsgade 102 i Slagelse 

Tema: kommunikation og 
afasi.  

Der er et stort behov hos både 

ramte og pårørende for viden om, 

hvad der sker, når hjernen skades, 

og kommunikationen bliver en 

udfordring. Vi inviteret tale- 

pædagog Hanne Jensen fra CSU i 

Slagelse til at fortælle om:  

➢ Typiske vanskeligheder 

➢ Hvordan man støtter 
kommunikationen 

➢ Hvordan forståelsen af talen 
bedres 

➢ Om den sociale dimension i 
samtalen 

➢ Om regler for samtale 

➢ Afasi 

➢ Jan Lisbygd holder foredraget 
vejen tilbage - til livet efter en 
hjerneskade.  

  
 
 
  

Tid og sted: Onsdag den 30. 

november kl. 14.00 - kl. 16.00 på 

CSU Slagelse (i Glassalen), 

Rosenkildevej 88 i Slagelse  



       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 

 

 

 

 

 

Spørgsmål: Når livet 
bliver vendt på hovedet 

Spørg om neurologiske 
spørgsmål 

Foredraget gør dig klogere på: 
 

➢ Hvilke forandringer den  

pårørende kan opleve 

 

➢ Nye perspektiver på 

hvad identitet er 

 

➢ De ydre omstændigheders 

betydning for den indre  

oplevelse 

 

 

 

Et foredrag med Jacob Folke 

Rasmussen om den bekymring 

en hjerneskade kan få for de 

nærmeste pårørendes  

selvforståelsen og identitet  

  

Jacob, der er narrativ terapeut og 

underviser, sætter i foredraget lys 

på hvordan vores relationer 

og omgivelser spiller ind på vores 

billede af, hvem vi er.  

 
 

Foredraget gør dig klogere på: 
 

➢ Hvilke forandringer den  

pårørende kan opleve 

 

➢ Nye perspektiver på 

hvad identitet er 

 

➢ De ydre omstændigheders 

betydning for den indre  

oplevelse 

 

 

 

Mange pårørende går med 

ubesvarede spørgsmål om den 

skade, der er sket. Benyt 

lejligheden til at få mere viden.  

Vi har inviteret neuropsykolog 

Rune Rasmussen til at orientere  

om: 

 

➢ Hvorfor fungerer hjernen som 

den gør? 

➢ Kan der komme nye skader? 

➢ Kan man forebygge nye 

hjerneskader? 

➢ Følger efter en hjerneskade: 

Epilepsi, depression og andet 

 

➢ En beretning fra ægteparret 

Erik og Diana der fortæller om 

de ændringer, der skete i 

familien 

 

Tid og sted: Onsdag den 14. 

december 2022 kl. 18.30 -kl. 20.30 

på Kongehavecentret, Svendsgade 

102 i Slagelse 

Tid og sted: Onsdag den 11. 

januar 2023 kl. 18.30 - kl. 20.30  

på Kongehavecentret, Svendsgade 

102 i Slagelse 



 

 

Foredraget gør dig klogere på: 
 

➢ Hvilke forandringer den  

pårørende kan opleve 

 

➢ Nye perspektiver på 

hvad identitet er 

 

➢ De ydre omstændigheders 

betydning for den indre  

oplevelse 

 

 

 

Foredraget gør dig klogere på: 
 

➢ Hvilke forandringer den  

pårørende kan opleve 

 

➢ Nye perspektiver på 

hvad identitet er 

 

➢ De ydre omstændigheders 

betydning for den indre  

oplevelse 

 

 

 

 

Praktiske oplysninger 
 

Det er gratis at deltage til alle 
foredragene. Husk tilmelding 

 

Foredragene holdes her på: 

Kongehavecentret 

Svendsvej 102, 4200 Slagelse 
 

og på 
 

CSU Slagelse 

Rosenkildevej 88, 4200 Slagelse 
 

Tilmelding og information: 

Hjerneskadeforeningen  

Vestsjælland 

 Lise Kiving, formand 

Tlf. 22993972 eller 

Mail; lise-n@live.dk 
 

              

      
 

 

Mød Hjerneskadeforeningen 

Vestsjælland her:  

 

Slagelse på Kongehavecentret  

Slagelse på CSU  

Sorø på Sorø Kultur og Fritids-

center, også kaldet Værkerne 

Holbæk på Fjordstjernen 

Kalundborg på Munkesøcentret 

Odsherred på Sundhedscentret  

i Nykøbing Sj. 

Mød os på Facebook søg: 

”Hjerneskadeforeningen 

Vestsjælland” og/eller 

”Pårørende, familie og venner til 

senhjerneskadede”  

 

Hør mere om: 

* Kontakt til ramte og pårørende 

* Rådgivning og bisidderordningen 

* Kurser 

* Foredrag 

* Ture/ miniferier / arrangementer 

* Folderen ”Vejviseren” 

 

mailto:lise-n@live.dk

