
 

 

 
 

HJERNEN-I-FOKUS den 14. marts 2017  

MarselisborgCentret 

 
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 
10 partnere* på MarselisborgCentret og Aarhus Universitets Hospital 

samt samarbejdspartnere, har i fællesskab valgt at deltage i HJERNEN 
I FOKUS. Vi afholder en række spændende 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 film. I programmet her kan du også finde oplysninger om 
HJERNEN I FOKUS arrangementer andre steder i landet 

 
 

 
Program og tilmelding på: 
http://www.marselisborgcentret.dk/det-sker/  og MarselisborgCentret på Facebook; 
https://www.facebook.com/groups/297911816993190/events/ 

*)Neurocentret, Aarhus Kommune, Region Midtjylland, Hjerneskadeteamet, 

Hjerneskadecentret, Scleroseforeningen, MarselisborgCentret, Hjerneskadeforeningen, 

Hjernetumorforeningen, Aarhus Universitets Hospital, Dansk Neuropædagogisk Selskab, 
MarselisborgCentrets Oplysnings Kreds samt Institut for Kommunikation og Handicap 

 

  

http://www.marselisborgcentret.dk/det-sker/
https://www.facebook.com/groups/297911816993190/
https://www.facebook.com/groups/297911816993190/events/
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Dødelighed ved epilepsi 

 

Foredrag v/ Jakob Christensen, AUH 

Gennemgang af årsager til øget dødelighed ved 

epilepsi – samt hvad der kan gøres for at undgå 
dødsfald hvis man har epilepsi. 

Deltagerne vil blive opdateret på den seneste 
forskning indenfor området. 

Arrangør: Aarhus Universitets Hospital 

For hvem: Sundhedspersonale der arbejder med 
personer med epilepsi 

Hvor: MarselisborgCentret bygning 8, 

P.P. Ørums Gade 11, 8000 Aarhus C 

Hvornår: kl. 9.00-9.45 

Pris: gratis 

Tilmelding: nej 

 

Vide mere:  

Jakob Christensen 

6086 5899 

jakchr@rm.dk 

 

  

Moderne akut stroke behandling 

Foredrag v/ Claus Ziegler Simonsen, AUH 

Kom og hør om de nyeste akutte 

behandlingsmuligheder for mennesker med 

blodprop i hjernen eller hjerneblødning. 

Behandlingen giver kortere og mere intensive 

rehabiliteringsforløb og bedre funktionsevne, men 

selv om de fysiske symptomer ofte hurtigt 

forsvinder, får de fleste patienter en skade i 

hjernen, der påvirker deres følelsesliv, dagligdag og 
arbejdsevne. 

Arrangør: Aarhus Universitets Hospital 

For hvem:  

Patienter, pårørende, studerende, 
sundhedsprofessionelle, kommunale visitatorer. 

Der vil blive vist skanningsbilleder og niveauet vil 
være som stilet til folkeuniversitetet. 

Hvor: MarselisborgCentret bygning 8, 

P.P. Ørums Gade 11, 8000 Aarhus C 

Hvornår: kl. 9.50-10.35 

Pris: gratis 

Tilmelding: nej 

 

Vide mere:  

Claus Ziegler Simonsen 

Tlf. 78463294 

clausimo@rm.dk 

 

 

mailto:clausimo@rm.dk
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Organisation af akut stroke 
behandling 

Foredrag v/ Sidsel Hastrup, AUH 

Kom og hør om vurdering af mulige strokepatienter 

før de kommer på hospitalet mhp. hurtigst muligt 

at få patienterne til den enhed med den rette 

behandling – herunder inddragelse af nye 
forskningsstudier. 

Sidsel fortæller også om centralisering og 

specialisering af akut strokebehandling med 

udgangspunkt i nyt forskningsstudie om den 

centralisering og specialisering der blev indført i 
maj 2012 i Region Midtjylland.   

Arrangør: Aarhus Universitets Hospital 

For hvem: Patienter, pårørende, studerende, 
sundhedsprofessionelle, kommunale visitatorer.   

Der vil blive vist forskningsresultater men niveauet 
vil være som stilet til folkeuniversitetet. 

Hvor: MarselisborgCentret bygning 8, 

P.P. Ørums Gade 11, 8000 Aarhus C 

Hvornår: kl. 10.40 -11.25 

Pris: gratis 

Tilmelding: Nej 

 

Vide mere:  

Sidsel Hastrup  

sidhas@rm.dk  

  

  

Neurogenetik – organisering og cases 
med ALS, Huntington og Ataxi 

Foredrag v/ Anette Torivin Møller, AUH 

Hvad er neurogenetik? Er min neurologiske sygdom 
arvelig? 

Arvelige neurologiske sygdomme er hver for sig 

sjældne, men udgør samlet set en voksende del af 

sundhedsprofessionelles dagligdag, idet også 

patienter ofte er velinformerede om en mulig 

arvelighed. Illustreret med patient cases, vil det 

tilbud vi på AUH har til patienter fra Region Nord og 

Midt, blive gennemgået. Hvornår er det relevant at 

henvise til Neurogenetisk klinik ? Hvordan udreder 
og følger vi patienterne? 

Arrangør: Aarhus Universitets Hospital 

For hvem:  

Studerende, sundhedsprofessionelle, kommunale 
visitatorer. 

Hvor: MarselisborgCentret bygning 8, 

P.P. Ørums Gade 11, 8000 Aarhus C 

Hvornår: kl. 11.30-12.15 

Pris: Gratis 

Tilmelding: nej  

 

Vide mere:  

Overlæge 

Anette Torvin Møller 

anetmoel@rm.dk 

 

 

mailto:sidhas@rm.dk
mailto:anetmoel@rm.dk
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Hjerneskade – vejen tilbage til 
arbejde… 

Foredrag v/ Hjerneskadecentret/ 

Hjerneskadeteamet 

Kan jeg vende tilbage til mit job – kan jeg klare en 

uddannelse ?  

Det er tvivlsspørgsmål, vi ofte møder i forbindelse 

med rehabilitering efter hjerneskade.  

Hjerneskadeteamet varetager rådgivning og 

koordinering – og Hjerneskadecentret har 

forskellige typer af rehabiliterings- og 
rådgivningsforløb med beskæftigelsesrettet sigte.  

I dette fælles oplæg fortæller vi om, hvordan der 

gennem hele rehabiliteringsprocessen efter 

hjerneskade er focus på ”Vejen tilbage til arbejde   
…..”  

Arrangør: Hjerneskadecentret/ 
Hjerneskadeteamet 

For hvem: Åbent for alle 

Hvor: MarselisborgCentret bygning 8, 

P.P. Ørums Gade 11, 8000 Aarhus C 

Hvornår: kl. 12.30 – 14 

Pris: Gratis 

Tilmelding: nej 

 

Vide mere:  

Hjerneskadeteamet:  

Henny Thomsen, Tlf. 87134050 kl. 9 – 12 

Hjerneskadecentret:  

Marie Fleischer, Tlf. 87134075 kl. 9 – 14 

  

Familiefokus 

FamilieFOKUS er et helhedsorienteret tilbud om 

viden, støtte og rådgivning til familier i hele landet, 

der har et barn i alderen 0-18 år med uhelbredelig 

eller livstruende sygdom eller et barn med et svært 

handicap. Det kan fx være organsygdomme, 

erhvervet hjerneskade, neurologiske lidelser, 

epilepsi, kræft eller sjældne sygdomme og 

handicap. 

Hos FamilieFOKUS har vi samlet et tværfagligt 

team af specialister med mange års erfaring i at 

hjælpe familier med børn med alvorlig sygdom eller 

et svært handicap. Vi kender til familiernes 

forskelligheder og forskellige behov. Vi kan 

inspirere, støtte og rådgive hver enkelt familie, så 

den kan finde en ny måde at være familie på, som 

passer til netop deres situation. Vi tilbyder ikke en 

mirakelkur, men hjælper familien med brugbare 

redskaber til at få hverdagen til at fungere og 
skabe en bedre hverdag for hele familien.  

Medarbejdere i FamilieFOKUS vil fortælle om 
muligheder og erfaringer med projektet 

Arrangør: Institut for kommunikation og Handicap 
(IKH) 

For hvem: Alle interesserede 

Hvor: MarselisborgCentret bygning 8, 

P.P.Ørums Gade 11, 8000 Aarhus C 

Hvornår: kl. 14-15 

Pris: Gratis 

Tilmelding: Nej 

 

Vide mere:  

Tlf. 29221938 
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Udfordringer og behov hos pårørende 
til hjerneskaderamte 

Foredrag v/ Charlotte Glintborg 

Hvordan udfordres familie og netværk, når deres 
kære rammes af en hjerneskade?  

Charlotte er psykolog og lektor ved Aalborg 

Universitet. Hun forsvarede i december 2015 sin 

ph.d.-afhandling om bl.a. kommunal koordination 

i hjerneskaderehabilitering, og hvad det betyder 
for hjerneskaderamte og deres pårørende. 

Arrangør: Neurocentret 

For hvem: pårørende, borgere og 
fagprofessionelle 

Hvor: MarselisborgCentret bygning 8, 

P.P. Ørums Gade 11, 8000 Aarhus C 

Hvornår: kl.15-16 

Pris: gratis 

Tilmelding: nej 

 

Vide mere: bns@aarhus.dk 

 

 

 

  

 Café "Hjernen i Fokus" 

v/ Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen 

Hjernesagen i Århus og Hjerneskadeforeningen 

Østjylland har en cafe i bygning 8, lokale 2, hvor alle 

kan komme forbi og få en snak og høre om 
tilbuddene i de to frivillige foreninger 

Vi vil have fokus på livskvalitet og sorg efter en 
hjerneskade 

 

Arrangør: Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen 

For hvem: alle senhjerneskadede og deres 

pårørende samt fagprofessionelle 

Hvor: MarselisborgCentret bygning 8, lokale 2 

P.P. Ørums Gade 11, 8000 Aarhus C 

Hvornår: Tirsdag den 14. marts 2017 kl. 10- 18 

Pris: gratis 

Tilmelding: nej  

Besøg vores hjemmesider: 

www.hjernesagen.dk 

og 

https://hjerneskadet.dk/arrangoer/hjerneskadeforeningen-
aarhusoestjylland/  

 

 

mailto:bns@aarhus.dk
http://www.hjernesagen.dk/
https://hjerneskadet.dk/arrangoer/hjerneskadeforeningen-aarhusoestjylland/
https://hjerneskadet.dk/arrangoer/hjerneskadeforeningen-aarhusoestjylland/
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Hjerneskade og afasi – sådan bygger 

vi kommunikationsramper! 

Foredrag v/ Institut for Kommunikation og Handicap 

Mennesker, som har afasi, er udfordret ift. at blive hørt, 

forstået og inddraget i den daglige kommunikation. Man 
bliver let en passiv tilskuer i samtaler og socialt 
begrænset, når det er svært at følge med og byde ind 
med sine ideer, tanker og holdninger. 

Hvordan etablerer vi hensyntagende kommunikative 
omgivelser, som giver mennesker med afasi mulighed for 
at give sit besyv med og deltage mere aktivt i egen 
hverdag? Hvordan sørger vi for, at mennesker med afasi 
oplevelser at blive mødt med respekt og værdighed på 
trods af de kommunikative udfordringer? 

Supported Conversation for Adults with Aphasia (SCA) er 
en samtalestøttemetode som har fokus på det 
kompetente menneske bag afasien. Metoden retter sig 

mod omgivelserne, og hvad de kan ændre på, og hvilke 
redskaber de bør kende til for at blive en god 
samtalepartner og dermed skabe bedre forudsætning for 
vellykket kommunikation med mennesker med afasi. 

Metoden henvender sig til både fagpersoner og 
pårørende og er enkel og let tilgængelig. IKH har flere 
logopæder, som er certificerede i SCA, og som har stor 
erfaring med, hvordan metoden kan anvendes lige fra 
den akutte indlæggelse til livet efter 
genoptræningsforløbet. 

Kom og hør nærmere om hvilke udfordringer mennesker 
med afasi oplever i dagligdagen, og om hvordan SCA-
metoden kan hjælpe til at bygge kommunikationsramper, 
som giver større deltagelse i eget liv og dermed øget 
livskvalitet. 

Arrangør: Institut for kommunikation og Handicap (IKH) 

For hvem: Alle interesserede 
 
Hvor: MarselisborgCentret bygning 8, 
 

P.P.Ørums Gade 11, 8000 Aarhus C 
 
Hvornår: kl. 16.00-17.00 

Pris: Gratis Tilmelding: Nej 

 

Vide mere: 2922 1938 

  

SPARK, NATUR OG MENTAL SUNDHED 

Foredrag v/ Hjerneforsker, læge, adj. professor, 

og foredragsholder 

Hvis man vil have det godt inde, skal man ud. 

Halvdelen af landets befolkning bor i byer, og her 

tilbringer de det meste af tiden indendørs. De er 

kort sagt i underskud af natur, og det påvirker vore 
hjernen i en uheldig retning. 

Naturen gavner vores mentale udvikling. En 

”udehjerne” er langt sundere, og derfor er naturen 

et gratis sundhedstilbud uden bivirkninger. 
Hvordan det virker, har forskningen flere bud på. 

Keld Fredens er endvidere blevet udfordret på at 

koble sit foredrag til SPARK projektet på 

MarselisborgCentret og det glæder vi os til at høre 

hans bud på. 

 

 

Arrangør: MarselisborgCentrets OplysningsKreds 

og Hjerneskadeforeningen  

 
For hvem: alle 

 

Hvor: MarselisborgCentret bygning 8, 

P.P. Ørums Gade 11, 8000 Aarhus C 

 

Hvornår: Tirsdag den 14. marts 2017 kl. 18.30-

20.30 

 

Pris: 50 kr. incl. kaffe og brød 

 

Tilmelding: ja, via dette link; 

http://mcok.dofskoler.dk/debat. 

 

Tilmelding og info: 

MarselisborgCentrets OplysningsKreds,  
Tlf. 29 21 80 92 

 

 

http://mcok.dofskoler.dk/debat
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Andre Arrangementer 

 

Hjernetumordag 

En dag hvor der sættes fokus på livet med en 
hjernetumor. 

Vi hører om forskning indenfor operation og 
rehabilitering, om hjernetræthed og hvordan livet kan 
lettes med mindfulness. Vi skal høre en personlig 

beretning om livet som hjernetumorpatient, og der 
afsluttes med politiske visioner indenfor området. 

Arrangør: HjernetumorForeningen 

For hvem: Dagen henvender sig primært til patienter 
med en hvilken som helst hjernetumor, pårørende og 
fagprofessionelle med speciel interesse for behandling af 
hjernetumor. 

Hvor: Trinity Hotel og konference Center, Gl. Færgevej 
30, Fredericia 

Hvornår: Lørdag den 18. marts kl. 9-16 

Pris: Gratis 

Tilmelding nødvendig til: 

www.hjernetumorforeningen.dk  

Vide mere: Yderligere information på 
www.hjernetumorforeningen.dk  

Eller ved henvendelse på mail: 
formand@hjernetumorforeningen.dk 

  

Dokk-X  

Velfærdsteknologi for alle 
 

Interaktiv udstilling af moderne velfærdsteknologi. 
Aktuelt tema er ”Kommunikation og fællesskab” 

Velfærdsteknologi er ikke bare for ældre og 
handicappede, men kan gøre livet sundere og mere 
aktivt for os alle. DokkX rummer et bredt udpluk af 
forskellige teknologier til alle aldersgrupper. Det kan 
være alt fra motionsapps, robotter til praktiske 
hjælpemidler, der gør ting lettere i hverdagen.  
 

Arrangør: Aarhus Kommune  

For hvem: Alle 

Hvor: DokkX, DOKK1 Hack Kampmanns Plads 2, Niveau 
2.2, 8000 Aarhus C 

Hvornår: 14. marts kl. 10-15 

Pris: Gratis 

Tilmelding: Ikke nødvendigt 

Vide mere: dokkx@aarhus.dk  

Besøg vores hjemmeside¸www.dokkx.dk  

 

 

 

 

http://www.hjernetumorforeningen.dk/
http://www.hjernetumorforeningen.dk/
mailto:formand@hjernetumorforeningen.dk
mailto:dokkx@aarhus.dk
http://www.dokkx.dk/
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Åbning af Hjerneugen  

v/ Ved lektor Thomas Alrik Sørensen, Aalborg 
Universitet, professor Leif Østergaard, Århus Universitet, 
professor Jesper Mogensen, Københavns Universitet og 
lektor Per Borghammer, Århus Universitet 

Folkeuniversitetet i København og HjerneForum 
præsenterer Hjerneugen 2017. Uge 11 er den 
internationale hjerneuge, hvor der sættes fokus på 
hjernen, hjerneforskning og hjernesygdomme. 

Sammen med Folkeuniversitetet i København starter vi 
ugen med et kickoff arrangement, hvor vi præsenterer et 
overblik over arrangementer i løbet af ugen landet over 
sammen med tre aktuelle hjerneforskere, der hver vil 
præsentere resultater indenfor deres forskningsområder.  

I forbindelse med hjerneugen udgiver HjerneForum en 
temabog som kan bestilles på www.hjerneforum.dk. 

Program: 
Hjerneugen 2017 ved lektor Thomas Alrik Sørensen, 
Aalborg Universitet 

 Din fantastiske hjerne ved professor Leif Østergaard, 

Århus Universitet 
  

 Den dynamiske hjerne - plasticitet og organisering i den 
normale og skadede hjerne ved professor Jesper 

Mogensen, Københavns Universitet 
  
 Er Parkinson en smitsom sygdom? ved lektor Per 

Borghammer, Århus Universitet 
 
Arrangør: Folkeuniversitetet i København og 
HjerneForum 

For hvem: alle 

Hvor: Chr. Hansen Auditoriet, CSS, Øster Farimagsgade 

5, 1353 København K 

Hvornår: Mandag den 13. marts kl. 15.15-17.00 

Pris: gratis  

Tilmelding: nødvendigt til moller@fu.ku.dk.  

Oplys navn og telefonnummer. 

Vide mere:  

Der gennemføres endvidere en forelæsningsrække på 

Folkeuniversitetet se mere her 
Se mere via Folkeuniversitetets Forårsprogram her 
 

 

http://www.hjerneforum.dk/
mailto:moller@fu.ku.dk
https://www.paperturn.com/da/flipbook/id/folkeuniversitetet/folkeuniversitetets-forarsprogram-2017?pid=NjU6582#/3
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Forelæsningsrækken nedefor starter onsdag den 15. marts 17.15-19.00 i hjerneugen (uge 11) 
og køre herefter med en forelæsning om ugen de efterfølgende uger. Se mere her.   

 

Hjernen - forskellen mellem sansning og perception (TAS) 
Når vi bevæger os rundt i verden har vi en rig oplevelse af vores omgivelser, og typisk 

en antagelse om at andre har samme indtryk af det omkringliggende miljø som os. 
Men det vi oplever, er hjernens tolkning af de indtryk den får fra omgivelserne, og da 
der ikke er to hjerner der er ens, betyder det også at vi alle oplever verden forskelligt. 
I denne forelæsning ser vi nærmere på forskellen mellem sansning og perception.  

Synæstesi - ukonventionel sansning (ÁGÁ) 
Denne forelæsning ser nærmere på fænomenet synæstesi, som estimeres til at 
optræde hos en lille andel af befolkningen, og er typiske ikke kædet sammen med 

sygdomme eller dysfunktioner. Fænomenet kan nemmest beskrives som konsistente 
atypiske sanseoplevelser (fx at bogstaver eller ugedage også har bestemte farver). 

Her vil vi se nærmere på de forskellige former for synæstesi, samt hvorledes det 
påvirker informationsbehandlingen i den menneskelige hjerne 

Hvordan kan hjernesygdomme påvirke vores adfærd? (AM) 
Hjernen kan rammes af sygdomme som dramatisk påvirker vores dagligdag og i 

denne forelæsning vil Arne Møller tale om neurodegenerative sygdomme som 
Parkinson's sygdom. Hvordan påvirker sygdommen vores adfærd, hvordan kan viden 

om hjernen hjælpe os i behandlingen, samt hvordan kan behandling gå ind og påvirke 
andre funktioner som fx vores evne til at tage beslutninger 

Hjerneskade og genoptræning (MN) 
Skader i hjernen kan påvirke den menneskelige adfærd. Ofte ses bestemte typer af 

adfærdsændringer i relation til skader i bestemte områder i hjernen. Med 
udgangspunkt i skader der påvirker opmærksomheden og evnen til at opfatte 

information i dele af synsfeltet, vil vi her se på, hvordan man kan genoptræne de 
skadede evner. Vi vil også se på hvad skaderne kan fortælle os om den raske hjerne.   

Hvilken rolle spiller erfaring på smag og lugt? (AF) 
Denne forelæsning vil se nærmere på et mindre udforsket område af sanseapparatet; 

duft og smag. Særligt hvordan disse sanseindtryk styres af medfødte reflekser, samt 
hvorledes erfaring og træning ændre den måde disse indtryk tolkes af hjernen. Dertil 
berøre forelæsning også hvordan duft og smag bidrager til oplevelsen af nydelse, 
samt implikationen heraf.  

  

Sted: City Campus 

Pris: 525 kr. 

 

 

https://www.paperturn.com/da/flipbook/id/folkeuniversitetet/folkeuniversitetets-forarsprogram-2017?pid=NjU6582#/3
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MarselisborgCentret 

 

 

Se; Facebook side ”HJERNEN I FOKUS” hvor aktiviteter fra deltagende foreninger vil 
blive promoveret.  

 

Følgende samarbejder om HJERNEN I FOKUS i Aarhus  

 Hjernesagen  

 Neurocentret 

 Aarhus Kommune 

 Region Midtjylland 

 Hjerneskadeteamet  

 Hjerneskadecentret 

 Scleroseforeningen  

 MarselisborgCentret 

 Hjerneskadeforeningen 

 Hjernetumorforeningen  

 Aarhus Universitets Hospital 

 Dansk Neuropædagogisk Selskab  

 MarselisborgCentrets Oplysnings Kreds 

 Institut for Kommunikation og Handicap 

 

 

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

