Konference om hjernerystelser
Hjernerystelsesforeningen og HKI – Hans Knudsen Instituttet
arrangerer en national konference d. 12. maj 2015, hvor vi
sammen sætter fokus på hjernerystelser.
Program
09:15-10:00

Indskrivning og morgenbuffet med rundstykker, wienerbrød og juice

10:00-10:10

Velkommen til Hjernerystelseskonferencen

10:10-11:00

Claire Brown Miller, Læge                                                                                                                         
Det biomedicinske aspekt af hjernerystelser, hvad sker der i hjernen, og kan det måles? Hvilke
overordnede fysiologiske problemstillinger kan opstå i kølvandet på en hjernerystelse? - herun
der information om epidemiologi og begrænsninger i sygehusvæsenet til denne patientgruppe.
Personligt casestudy: Mit forløb som patient med PCS gennem 10 år med dets udfordringer
under studie og ved opstart i arbejde, navigationen af sundhedsvæsenet og mine observationer
som ramt.

11:00-11:10

Kort pause

11:10-12:00

Lisbeth Juul Hansen, Neuropsykolog                                                                                          
Hvad er længerevarende hjernerystelse, og hvad sker der med funktionsniveauet hos ramte
		i forhold til energistyring, sanseintegration og stress?
12:00-12:45

Frokost

12:45-13:30

Morten Høgh, Fysioterapeut                                                                                                                 
Smerter efter hjernerystelse forekommer heldigvis sjældent. Men nogle mennesker får kroniske
symptomer, og der er sparsom viden om, hvordan disse symptomer kan hænge sammen med
det oprindelige traume. Det samme gælder evidensbaseret behandling af symptomer, der varer
ud over to uger. Oplægget ser på den eksisterende viden inden for rehabilitering og kommer
med praktiske retningslinjer.

13:30-13:40

Kort pause

13:40-14:25

Steen Aalberg, Optometrist og adm. direktør for Synsplejeklinikken                                                  
Syn og hjernerystelse: Mere end halvdelen af hjernen er beskæftiget med synsprocesser. Via
synet er vi i stand til at opfatte, forstå og planlægge handlinger og begivenheder. Den fantastisk
præcise styring af øjnene giver os både præcise positioner og balance, og derfor får selv små
“rystelser” og forsinkelser i dette system store funktionelle konsekvenser. Et overblik over hyp
pige symptomer og neurooptometriens rehabiliteringsmuligheder.

14:25-14:45

Eftermiddagsbuffet med hjemmebagt kage, frugt og nødder

14:45-15:25

Tilbage til arbejdsmarkedet – indsatser og arbejdspladsfastholdelse

15:25-15:40

Kim Friedrich, Formand for Hjernerystelsesforeningen

15:40-16:00

Peder Siggaard, Projektleder, Brøndby IF                                                                                                  
En personlig casehistorie om at blive ramt og om at vende tilbage på arbejde

Målgruppe for konferencen
Konferencen henvender sig særligt til kommunernes hjerneskadekoordinatorer, sagsbehandlere i kommunernes jobcentre, fagpersoner i kommunerne og andre med behov for viden om hjernerystelser.

Praktisk information
•     Konferencen finder sted den 12. maj 2015 på Imperial Hotel, Vester Farimagsgade 9,                                   
       1606 København V.
•     Konferencegebyret er 1.500 kr. inkl. moms pr. deltager. Tilmelding er bindende.
•     Der er plads til et begrænset antal deltagere.

Tilmelding
Tilmelding kan ske på mail til: kab@hki.dk
Ved tilmelding bedes du oplyse følgende:
•     Navne, titel og arbejdsplads på deltagere, der tilmeldes konferencen
•     Faktureringsadresse
•     Evt. EAN nummer
•   Kontaktnavn, mail og tlf.

Der tages forbehold for programændringer og justering i tider.

