Hjernesagens temadag om
vilkårene for ældre med apopleksi
Tirsdag den 9. maj 2017
Hvert år bliver omkring 12.500 personer i Danmark ramt af en blodprop eller blødning i hjernen. Mere end 2/3 af alle
tilfælde opstår hos personer over 65 år. En apopleksi indebærer ofte en række følgevirkninger, der kan gøre hverdagen
svær. Samtidig oplever man i alderdommen nogle aldringsforandringer i krop og hjerne, der kan gøre livet mere
besværligt.
På Hjernesagens temadag sætter vi fokus på den aldrende hjerne, hvordan man kan styrke hjernen, og hvilke
udfordringer der kan være i forbindelse med skader på hjernen. Vi kommer også ind på, hvordan man som fagpersonale
kan forbedre rehabiliteringen, og hvordan man neuropædagogisk kan arbejde med mennesker med apopleksi. Desuden
kommer vi ind på kærlighed, samliv og seksualitet hos ældre og ramte.

Program
Kl. 09.30

Registrering af konferencedeltagere
starter. Kaffe og morgenbrød

Kl. 10.00

Velkomst v/Klaus Legau, direktør i
Hjernesagen

Kl. 10.05

Ellen Garde, afdelingslæge på MRForskningssektionen i Region
Hovedstaden og lektor på Københavns
Universitet.
Den aldrende hjerne, hvordan udfordrer
og styrker man den, og hvilke udfordringer
kan der være, når skaden er sket

Kl. 10.50

Eva Meldal Foged, neuropsykolog, faglig
leder i Hjerneskaderådgivningen,
Hjerneskadecenter Bomi Roskilde.
Den neuropædagogiske indsats for ældre
med apopleksi – erfaringer, udfordringer
og udviklingsmuligheder

Kl. 11.30

Oplæg v/pårørende

Kl. 12.00

Frokost

Kl. 13.00

Mette Brandi og Tove Meller Nielsen fra
Neurocenter og Ortopædisk
GenoptræningsCenter i Aarhus Kommune.
Udfordringer og udvikling i Aarhus
Kommunes tilbud til rehabilitering af ældre
med apopleksi

Kl. 13.30

Morten Emmerik Wøldike, sociolog og
national projektleder hos Sex & Samfund.
Hvordan tager man hul på dialogen om
ændringer i seksuallivet, parforholdet og
kærestelivet, og hvordan støtter man
pårørende og familier til at finde sig selv i
de ændrede forhold?

Kl. 14.15

Kaffepause

Kl. 15.00

Paneldebat med Ellen Garde, Morten
Emmerik Wøldike, Lise Holten fra
Kommunernes Landsforening og Maja
Klamer Løhr fra Hjernesagen som
paneldeltagere. Emne: Hvordan ser vi
udviklingen i forholdene for ældre? Hvilke
udfordringer ser vi?

Kl. 15.30

Afrunding af dagen v/Klaus Legau,
direktør i Hjernesagen

Ret til ændringer forbeholdes

Kr. 1.050 pr. person ved institutionsmedlemskab
– for andre fagpersoner kr. 1.500.
Målgruppe:
Institutionsmedlemskab kan tegnes på www.hjernesagen.dk – tilmelding er bindende.
Fagpersoner, som
Sted:
Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.
i kontakt
Målgruppe:
Fagpersoner, som kommer i kommer
kontakt med
ældremed
borgere med apopleksi.
borgere
med afasi.
Senest 19. april 2017 på vedlagte
tilmeldingsblanket,
som kan mailes til Hjernesagen –
Tilmelding:
admin@hjernesagen.dk – eller
sendes til Hjernesagen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.
Tilmelding:
Faktura fremsendes.
Tilmeldingsfristen er 25.
Hjernesagen – Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre
Arrangør:
januar - bemærk
hjerneskadede, deres pårørende og andre interesserede.
tilmelding er bindende.
Vedlagte
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse
til Susanne Güner på tlf. 36 38 85 43.
Pris:

