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Når hjernen Svigter 
 

- fokus på apopleksi, hovedtraumer 

og demenssygdomme   
 

ved psykolog Heine 

Lund Pedersen  
 

 

Formål  

Som psykolog vil man jævnligt møde mennesker, der enten direkte eller indirekte er 

påvirket af neuropsykologiske problemstillinger i form af kognitive vanskeligheder. Det 

kan være mennesker, der har haft en mindre blodprop, har børn, der er trafikskadede eller 

hvor der er mistanke om en demensudvikling hos personen selv eller hos en pårørende. 

 

Som psykolog er det relevant at kunne formidle de mest væsentlige aspekter af 

følgevirkningerne, at kunne rådgive eller henvise videre, samt at kunne indgå i 

tværfaglige sammenhænge med denne basisviden. 

 

Kursets formål 

At deltageren tilegner sig en grundlæggende viden om neuropsykologiens kerneområder 

og relationen til beslægtede fagområder. Der vil blive fokuseret på de mest hyppige 

sygdomskategorier som er apopleksi, kranietraumer og demens. Mindre hyppige 

sygdomskategorier kan blive inddraget. 

 

Læringsmål 

På kurset formidles en forskningsbaseret viden inden for de ovennævnte 

sygdomskategorier, ligesom der gives viden om de neuropsykologiske kerneområder 

relateret hertil.  

 

Som deltagende psykolog er det målet, at du opnår et teoretisk indblik i de udvalgte 

kategorier. Således opnår du på et grundlæggende niveau en viden om de væsentligste 

principper indenfor sygdomslære i apopleksi, hovedtraumer og demenssygdomme. 

Herudover opnår du et kendskab til de metoder og redskaber, som anvendes til 

undersøgelse og vurdering af de kognitive vanskeligheder, der typisk ses ved apopleksi, 

hovedtraumer og demenssygdomme. Dette kendskab er relevant i forhold til rådgivning 

og i tværfagligt samarbejde. Du opnår herudover et kendskab til de emotionelle og 

adfærdsmæssige ændringer, som sygdommene kan medføre. Med dette kendskab vil du i 

højere grad kunne identificere forandringerne i klinisk praksis og dermed kvalificere din 

rådgivning. Endelig forventes du at opnå et kendskab til psykosociale problemer, der kan 

opstå efter en apopleksi, hovedtraumer og demenssygdomme. 

http://www.lsrt.dk/


 

Målgruppe 

Alle psykologer med interesse for hjerne, kognition og neuropsykologi. Kurset 

forudsætter den viden omkring hjernen og kognitive funktioner, som kan opnås i løbet af 

den psykologiske kandidatuddannelse. I relation til specialistuddannelserne er der tale om 

et introducerende kursus, som kan medvirke til, at man opnå en faglig bredde i sit 

uddannelsesforløb og sit virke som psykolog. Kurset er på tværs af specialerne. 

 

Undervisningsform 

Undervisningen er mundtligt oplæg med slideshows. Der vil være inddragelse af flere 

cases med beskrivelse af sygdomsforløb, kognitive følger og kognitive testprofiler. 

 

Kursets indhold 

Dag 1: Apopleksi og kranietraumer. Gennemgang af kognitive symptomer afhængig af 

lokalisation af apopleksi. Typiske følger efter kranietraume, herunder kendskab til 

Glasgow Coma Scale og posttraumatisk amnesi. Kendskab til postcommotionelt 

syndrom. 

 

Dag 2: Demenslidelser. Særligt fokus på de fremadskridende demenssygdomme som 

Alzheimers Sygdom, Frontotemporal demens og Lewy Body Demens. Herudover 

kendskab til alkoholdemens. 

 

Anbefalet litteratur 

Forud for kurset vil der blive fremsendt litteraturhenvisning, der forventes læst inden 

kursusstart. 

 

Underviseren: Heine Lund Pedersen er specialist og supervisor i klinisk neuropsykologi, 

samt specialist hos VISO. Han har gennem mange år haft ansættelser indenfor neurologi, 

neurorehabilitering, psykiatri og rusmiddelpsykiatri, hvor fokus har været på kognitiv 

udredning og diagnostik. Aktuelt er han privatpraktiserende med opgaver som 

undervisning, erklæringsarbejde, supervision og senest konsulentfunktion hos 

Demensudredning Danmark. 

 

Et tilsvarende kursus er tidligere godkendt af Dansk Psykologforening, 

specialistuddannelserne i gerontopsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk 

børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi, pædagogisk psykologi og 

sundhedspsykologi: 3.8., 12 timer. 

 

Sted: København 

Tid: afventer at vi er mange. I alt 2 dage dgl kl 9-16. 

Pris: forvent ca. kr 4500. 

 

Når du tilmelder dig via vores webformular tilkendegiver du din interesse i dette kursus, 

og så snart I er mange nok, giver jeg besked om en mulig dato og pris for gennemførelse. 

Herefter kan du så melde dig endeligt til. At tilkendegive interessen, er ikke på nogen 

måde bindende! Er du interesseret? Så tilmeld dig her www.lsrt.dk/kursus  

 

Der modtages kun individuelle tilmeldinger. Har du spørgsmål kan du kontakte os på 

kursus@lsrt.dk eller tlf.26244064.  

http://www.lsrt.dk/kursus
mailto:kursus@lsrt.dk

