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Kurser og foredrag
Jeg gennem årene afholdt en lang række foredrag og kurser for plejepersonale, pædagoger,
speciallærere, socialrådgivere, læger, psykologer, ergo- og fysioterapeuter om bl.a.
funktionel neuroanatomi, følger efter hjerneskade, neurorehabilitering, neuropsykologiske
undersøgelser, patient og pårørende kommunikation samt organiseringen af indsatsen for
hjerneskadede på hospitalerne og i den sociale sektor i Danmark. Desuden har jeg i en lang
årrække undervist og vejledt studerende på Aarhus Universitet.
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Hjerneskade, depression og psykiatri. Foredrag Hjerneskadeforeningen Himmerland og LOF
Mariagerfjord/Rebild. Behandlingscenter Østerskoven d. 10.11.2014
Spejlneuroner. Hvilken betydning har forskningen for den psykologiske og sociale forståelse
af relationen mellem individer. Netværket for socialpædagoger der arbejder med
senhjerneskadede og bevægelseshandicappede mennesker. Temadag og landsmøde den 16.
september 2014 på Severin Kursuscenter, Middelfart
Visuel Perception - det visuelle systems funktion og anatomi. Folkeuniversitetet, Aarhus
Universitet d. 09.09.2014
Når Unge får en Hjerneskade. Det gode forløb. Foredrag ved åbningsreceptionen Ny Fjordbo.
Vejlefjord Rehabilitering d. 15.05.2014
Funktionelle Lidelser – Når kroppen siger fra. Sygepleje & Træning, Jobcentret og Job og
KompetenceCentret Assens Kommune d. 08.05.2014
Kognitive klager, PTSD og neuropsykologiske testpræstationer hos danske krigsveteraner,
der har været udsat for let hovedtraume under krigshandlinger. De 6 Hjerneskadecentres
årsmøde 20. – 21. marts 2014 i Odense
Funktionelle Lidelser – Når kroppen siger fra. i Myndighed Sundhed, Assens Kommune d.
28.11.2013
Kursus i hjernens opbygning og funktion, hukommelse og opmærksomhed og den
neuropsykologiske undersøgelse. Antons Hus, ergoterapeuter med speciale i børn med
særlige behov d. 22.10.2013
Kursus om hjerneskadeproblematik, kognition og neurorehabilitering for neurofagligt
personale og hjerneskadekoordinator i Vejle Kommune. Vejlefjord Rehabilitering d. 02., 03.,
og 04.09.2013

Hjernen og hjerneskader Rehabilitering i et neuropsykologisk perspektiv. Den
Sundhedsfaglige Diplomuddannelse. University College Lillebælt 1) Om hjernens opbygning
og funktion, og den betydning træning og rehabilitering har. 2) Neuropædagogiske strategier
og læreprocesser d. 30.09. og d. 10.10.2013.
Kompetenceudvikling i hjerneskaderehabilitering i Assens Kommune. Sammenhængende
borgerforløb. Rehabiliteringens udfordringer og muligheder. Funktionelle tilstande.
Kvalitetsudvikling d. 17 og d. 24. september 2013
Neurofaglig dag for social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet i Assens kommune d. 5.
september 2013
Hjerneskade - ny viden og nye tiltag. Handicap afdelingen Hedensted kommune d. 29. maj
2013
Det kompetente apopleksi-team modul 2. Uddannelsesforløb for apopleksiteams på
hovedfunktionsniveau Region Midt. Afdækning og håndtering af kognitive
funktionsforstyrrelser d. 25.-26.02.2013
Hjernens funktioner og spejlneuroner. Folkeuniversitetet, Aarhus Universitet d. 24.01.2013
Rehabilitering af den svært skadede patient – tværfaglighed, struktur og faser.
Rehabilitering. Specialiseringsmodul i specialistuddannelsen til neuropsykolog. Hammel
Neurocenter d. 16.01.2013
Kognitive dysfunktioner, der skyldes tumorer og metastaser i hjernen. Hospice Djursland d.
10.december 2012
Hjernens anatomi og funktion og Kognitive forstyrrelser efter hjerneskade. Kursus for
hjerneskadefagligt personale ved Fredericia Kommune. Uddannelsescenter Fredericia d. 5.
november og d. 7. december 2012
Visuel Perception - det visuelle systems funktion og anatomi. Folkeuniversitetet, Aarhus
Universitet d. 31.10.2012
Det kompetente apopleksi-team. Uddannelsesforløb for apopleksiteams på
hovedfunktionsniveau Region Midt. Mentale funktionsforstyrrelser, sorg og krise d. 08.06. og
d. 19.06.2012
Visuel Perception - det visuelle systems funktion og anatomi. 7. Nordiske Kongres for
synspædagogik, Hotel Comwell, Kolding, Danmark d. 21.-23. maj 2012
Hjernens funktioner og spejlneuroner. Folkeuniversitetet, Aarhus Universitet d. 08.05.2012
Hjernens processer under hypnose. Grundkursus i Klinisk Hypnose. Center for Kognitiv
Hypnoterapi, Psykologhuset Sdr. Palæ, Århus d. 27. april 2012

Menneskets forunderlige hjerne. Foredrag på Egmont Højskolen d. 28. november 2011
Den erfarne neurosygeplejerske. Neuropsykologien og neuropædagogikken i sygeplejen.
Videreuddannelse for sygeplejersker. Hammel Neurocenter d. 23.09.2011
Neuropsykologisk undersøgelse i rehabiliteringsfase 2. Årskursus i Selskabet Danske
Neuropsykologer d. 16. september 2011
Temadag for socialrådgivere i hospitalsvæsenet indenfor neuro-området. Den
neuropsykologiske undersøgelse. Den Sociale Højskole i Odense d. 19.01.2011
Temadag om hjernen d. 19.11.2010. Den neuropsykologiske undersøgelse. Infektionsmedicinsk afd. Q. Skejby Sygehus
Deltager i foredragsrække om anvendt psykologi. Neuropsykologi. Folkeuniversitetet på
Aarhus Universitet d. 04.11.2010
Neuropsykologiske undersøgelser og mål for den kognitive funktionsevne 18.05.2010. Dansk
Selskab for Neurorehabilitering
Videncenter for Diakoni og Pædagogik. Videncenterdag d. 25.11.2009. Neuropædagogik og
rehabilitering af hjerneskadede
Center for Hjerneskade. Specialistuddannelsen i neuropsykologi d. 02.11.2009.
’Rehabilitering i Fase II’
Neurosygeplejens grundlagsviden og særlige opgaver. Hammel Neurocenter d. 11.09.2010
Erhvervede hjerneskader. Diplomuddannelse på VIA University College d. 04.09. - 07.09.2009
Hjernen og synet - det visuelle systems funktion og anatomi. Temadag om syn og
hjerneskade arrangeret af Videnscenter for Hjerneskade, d. 09. juni 2009 på Mødecenter
Odense
Hammel Neurocenter marts 2009. Neurofagligt kursusforløb for professionelle fra
Hjerneskadeområdet i Silkeborg Kommune. Frontallappernes funktion og anatomi samt
neuropædagogiske strategier ved frontallapsdysfunktion
Socialpædagogernes faglige netværk for senhjerneskadede og bevægelseshandicappede.
Landsmøde og konference d. 04.-05.11.2008 på Pejsegården i Brædstrup. Visuel Perception det visuelle systems funktion og anatomi
Hjernen og synet - det visuelle systems funktion og anatomi. Præsenteret på temadag om
syn og hjerneskade arrangeret af Videnscenter for Hjerneskade, d. 23. september 2008 på
Mødecenter Odense

Chemotherapy is not Associated with Cognitive Side Effects in Patients. Oral presentation at
the second-quarter meeting in the Danish Neuropsychological Society, May 2008, Odense,
Denmark
Hjerneskade og kørekort. Efter- og videreuddannelsen af politiets prøvesagkyndige, der
afholder vejledende helbredsmæssige køretest, Maj 2008
Aalborg Sygehus. Specialistuddannelsen i neuropsykologi, marts 2008. Hjerneskade, psykiatri
og depression
Nyborg Strand 19. - 20.09.2007. Videnscenter for hjerneskade konference om hjerneskade
og kørekort. Bilkørsel og hjerneskade - Udredning og genoptræning
Tema-aften for personer ramt af hjerneskade, pårørende, professionelle og andre med
interesse for emnet: Hjerneskade og depression afholdt i Århus i maj 2007 og i Randers
oktober 2007
Forskningens Dag på Århus Universitetshospital. Neuroforskning / hjerneforskning, oktober
2007. Påvirker kemoterapi kognitiv funktion hos mænd, behandlet for testikelkræft?
Alderslyst Bibliotek d. 8. oktober 2007. Offentligt foredrag: Menneskets forunderlige hjerne
Behandlingshjemmet Ringgården d. 5.09.2007 Assessmentkursus for psykologer indenfor
misbrugsområdet
Hammel Neurocenter marts 2007. Kursus for fagprofessionelle. Visuel Perception- den
nyeste viden om de neuropsykologiske og kognitive teorier
Hammel Neurocenter d. 24.11.2006. Temadag om stress
Vejlefjord. Specialistuddannelsen i neuropsykologi d. 14.03.2006. Neuropsykologiske
undersøgelsesprocedurer: Kognitive prøver, testbatterier
Fuglsangcentret Dansk Blindesamfunds Vinterhøjskole 2006. Følelsesliv, hjerne, bevidsthed
UEH, Århus Amt. Kursus foråret 2006. Dobbeltdiagnosen hjerneskade og psykiatri
Kommunikation i sundhedssektoren, CVU vita, Hostebro. Kursus d. 02.11.05. Hjerne,
kommunikation og sprog
Vejlefjord. Specialistuddannelsen i neuropsykologi, d. 09.03.2005. Neuropsykologiske
undersøgelsesprocedurer: Kognitive prøver, testbatterier
RoCoCo Research on Cognition and Consciousness d. 17.12.2004. Kognitiv dysmetri efter
læsioner i cerebellum - Har vi frontallapper i nakken?
RoCoCo 02.04.2004. The brain, consciousness and Zeno’s paradox

RoCoCo 23.05.2003. Neural basis of visual processes - Possible implications for the
psychological understanding of visual perception
Udviklingscenter for Specialrådgivning. Temadag om den amtslige specialrådgivning på
handicapområdet i Århus d. 24. februar 2003. Specialrådgivning til senhjerneskadede - om
samspillet mellem amt og kommune
Neuropædagogiske erfaringer i arbejdet med personer med erhvervet hjerneskade.
Temadag på Bygholm Park d. 23. oktober 2002. Frontallappernes anatomi og funktion
Seminars in Experimental Cognitive Neuroscience 21st of November 2002: Self,
Consciousness and Neuropsychology
Danske Fysioterapeuters temadage om børn og voksne med erhvervede hjerneskader d. 14.
- 16.11.2001 på Skejby Sygehus. Standardiserede tests i den neuropsykologiske undersøgelse

