Årsmøde 2018
Træthed

Hovedemnet for årsmødet er ”træthed”.
Da vi har fået muligheden for at invitere Jennie Ponsford til Danmark, vil hun også holde et indlæg om udfordringer ved langvarig
rehabilitering.
TID OG STED:
Onsdag den 21. marts
2018.
Mødecenter Odense
Buchwaldsgade 48
5000 Odense C
PRIS:
Medlemmer 600 kr.
Ikke-medlemmer 900 kr.
Dækker årsmødet og
forplejning under mødet.
SENEST TIRSDAG DEN 6.
MARTS 2018 PÅ MAIL TIL
AKIL@FILADELFIA.DK
ANTAL DELTAGERE ER BEGRÆNSET, DERFOR ER DET

”FØRST TIL MØLLE PRINCIPPET”, DER GÆLDER.
TILMELDINGEN ER BINDENDE.
HUSK AT OPLYSE EAN-NR.
VED TILMELDING.
BEMÆRK
Midtvejs i Årsmødet afholder DSNR generalforsamling for medlemmer.
Særskilt dagsorden for
denne vil blive tilsendt
medlemmerne.
For evt. indmeldelse i
DSNR inden GF/Årsmødet
benyt venligst selskabets
hjemmeside:
www.neurorehabilitering.
dk

Aktualitet - træthed

Træthed er en meget hyppig og i nogle tilfælde langvarig følgevirkning efter erhvervet hjerneskade. Trætheden kan vise sig
som en mental træthed og/eller som en fysisk udmattelse, som
kan føre til væsentlige begrænsninger i hverdagslivet, herunder
tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Der er fortsat mange uafklarede spørgsmål omkring træthedsproblematikken - dens forekomst, mulige årsager og konsekvenser samt effekt af forskellige
indsatser.

Deltagere

Fysioterapeuter, ergoterapeuter, læger, sygeplejersker, SOSU,
neuropsykologer, hjerneskadekoordinatorer og neuropædagoger
og andre med interesse inden for hjerneskaderehabilitering – forløb under indlæggelse og efter udskrivelse.

Oplægsholdere

Jennie Ponsford, professor, PhD og neuropsykolog, Melbourne,
Australien. Director of the Monash-Epworth Rehabilitation Research Centre. Professor Ponsford has conducted research over
35 years on functional and psychosocial outcome following traumatic brain injury, documenting the frequency of cognitive and
behavioural changes, anxiety, depression, fatigue, sleep disturbance and alcohol use, factors associated with these problems,
and evaluating treatments. Professor Ponsford has published
more than 270 articles and contributed to brain injury research
internationally.
Poul Jørgen Jennum, professor i søvnsygdomme og klinisk
neurofysiologi i Dansk Center for Søvnmedicin, Neurofysiologisk
Klinik i Neurocentret, Rigshospitalet. Har i sin forskning bl.a. fokus på de mekanismer, der styrer søvn og vågen samt de konsekvenser, der er af søvnsygdomme og betydning af behandling.
Har publiceret mere end 195 videnskabelige artikler.
Mai Bang Poulsen, Neurologisk afd. Hillerød Hospital som led i
speciallægeuddannelsen i Neurologi. Ph.d. fra Københavns Universitet i 2016 med afhandling omkring bl.a. behandling med
moda-finil mod træthed efter apopleksi.

Form

Sessioner med mundtlige præsentationer á ca. 45 minutters varighed.
Sprog
Engelsk og dansk.

Dansk Selskab for Neurorehabilitering
www.neurorehabilitering.dk

Program

9.00 - 9.30:

Ankomst. Kaffe/te med morgenbrød

9.30 - 9.45:

Velkommen til årsmødet, v/Karin
Spangsberg Kristensen

9.45 – 11.15:

a) The nature, causes and consequences of fatigue and sleep disturbance in individuals with TBI and
stroke, b) Implications for treatment, c) Results intervention to address fatigue, v/ Jennie Ponsford

11.15 - 11.30:

”Strække-ben-pause”

11.30 – 12.15:

a) Challenges in long-term health
care (community-based activities,
employment, study and personal
and social relationships) and b)
Challenges in evaluation of outcome
in long-term health
care/rehabilitation, v/ Jennie
Ponsford

12.15 -13.15:

Frokostbuffet

13.15 - 14.00:

Generalforsamling i Dansk Selskab
for Neurorehabilitering

14.00 – 14.45

Søvnforstyrrelser som følge af erhvervet hjerneskade. Råd om søvnhygiejne, v/Poul Jørgen Jennum

14.45 – 15.00

Pause. Kaffe/te med kage og frugt

15.00 – 15.45

Dansk perspektiv på træthed som
følge af apopleksi. Overblik over
evidensen for medikamentel behandling, v/Mai Bang Poulsen

15.45

Afslutning

Dansk Selskab for Neurorehabilitering
www.neurorehabilitering.dk

