
Hjernesagen har etableret et fagligt rejsehold, hvor fagpersoner kan donere deres viden til Hjernesagen. 
Medlemmerne af Hjernesagen er generelt viden begærlige og mange af vores 40 lokalforeninger, har ofte 
brug for fagpersoner, der genre vil bidrage med deres viden til lokalearrangementer, f.eks. på det lokal 
bibliotek eller sundhedshus.  
 
På denne side finder du kontakt oplysninger på fagpersoner, der gerne vil donere, deres faglige viden til 
Hjernesagens medlemmer. 
Det kan f.eks. være læger, sygeplejersker, psykologer, logopæder, eller terapeuter med erfaringer fra deres 
arbejde og forskning i regionalt, kommunalt eller privat regi. 
Vores faglige rejsegold tilbyder: 

 at holde foredrag i vores lokalforeninger 

 at stille op, f.eks. i forbindelse med kampagner, hvor man lokalt tilbyder blodtryksmålinger 

 at hjælpe en lokalforening med skriftlig formidling af faglig information. 
 
Nedenfor finder du en kort beskrivelse af, hvad det enkelte medlem af rejseholdet tilbyder, hvor langt 
vedkommende vil rejse for at holde oplæg, og, hvordan du kommer i kontakt med vedkommende.  
 
ER du fagperson, og har lyst til at donere din viden til Hjernesagens faglige rejsehold: 
 
Du kan blive medlem af vores rejsehold, hvis du er uddannet (eller på sidste del af studiet) læge, 
sygeplejerske, psykolog, logopæd, fysio-  eller ergoterapeut. Du skal have viden om stroke eller anden 
senhjerneskade, og have erfaring fra arbejde eller forskning inden for området.  
Du skal have lyst til at formidle din viden. Du bestemmer helt selv, hvor megen tid vil bruge på at formidle, 
og du kan vælge, om du f.eks. alene holder mundtlige oplæg eller hellere vil hjælpe med skriftlig 
kommunikation. 
Hvis en lokalforening booker dig til et oplæg, betaler de din transport og står for den praktiske del af 
arrangementet.  
Du kan i udgangspunktet ikke forvente at få egentligt honorar for opgaven. 
 
Oplysning om den enkelte: 
 
Billede 
 
Uddannelse og aktuelt job:  
Emner jeg har viden om: 
Hvilket geografisk område dækker jeg: 
Formidlingsform: 
Foredrag: 
Skriftlig formidling: 
Andet: 
 


