
Kursus beskrivelse: Neuropsykologiske funktionsforstyrrelser:  

Mental retardering, specifikke udviklingsforstyrrelser, medfødte og erhvervede hjerneskader, 

CP, genetiske syndromer og epilepsi. 18 t. 

 

Kolding Sygehus 10 marts +.,24. og 25. marts 2014 

 

 

Arrangør: Børne og Ungdomspsykiatrisk afd., Kolding Sygehus, v. psykolog Torben Christiansen. 

 

Afholdes på Kolding Sygehus: Konferencerum 1 (biblioteket) 

 

Undervisningsblokke: 

 

Alle dage fra 9 – 16. Der aftales evt. 5 min.s pauser i hver 1.5 times undervisningsblok 

 

1) 9 – 10.30 

2.) 10.45 – 12.15 

Frokost: 12.15 – 12.45 (der udleveres spisebilletter til kantinen) 

3.) 12.45 – 14.15 

4.) 14.30 – 16.00 

 

Form: Foredrag, Powerpoint og drøftelse i plenum. 

 

 

Pris: 

kr. 3.500 

prisen inkluderer frokost og kaffe. 

 

 

Tilmelding: 

På mail: Torben.christiansen@rsyd.dk 

Oplys adresse, som regning skal stiles til og  EAN nr. 

 

Først til mølle. 

 

 

1. Formål 

Give deltagerne  den nyeste videnskabelige viden om de børne-neuropsykologiske 

funktionsforstyrrelsers ætiologi, udviklings- forløb, symptomer/fremtrædelsesformer, 

differentieldiagnostik samt behandling.  

Der undervises i mental retardering, specifikke udviklingsforstyrrelser, medfødte og erhvervede 

hjerneskader, cerebral parese, sjældne genetiske syndromer  og epilepsi. 

2. Indhold 

Man 10.3.14: Hele dagen: Mental retardering v. John Østergaard (6 t) (Fokus på generelle 

perspektiver og  specifikke syndromer.) 
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Man 24.3.14: Formiddag: Epilepsi v. Pia Stendevad 

 

Eftermiddag: Cerebral Parese og rygmarvsbrok v. Helle Kjærgaard 

 

Tirs 25.3.14:  Formiddag: Erhvervede og medfødte hjerneskader v. Helle Kjærgaard (der 

perspektiveres til medfødte og erhvervede hjerneskader løbende men fokus er på 

forløbsbeskrivelse af CP ud fra konkret case som relateres til nyeste 

forskningsresultater på området. 

 

Eftermiddag: Specifikke psykiske udviklingsforstyrrelser (Tale og sprog forstyrrelser, 

indlæringsforstyrrelser,  forstyrrelser af motoriske færdigheder, komorbiditet, mm.) v. 

Helle Tadebæk og Heidi Toft. 

 

 

 

 

3. Placering 

7.4.4.2.2.  Neuropsykologiske funktionsforstyrrelser  

Kurset søges forhåndsgodkendt i børneneuropsykologisk fagnævn. 

4. Undervisere 

 

John Østergaard, overlæge, dr. Med, klinisk professor i neuropædiatri. 

Pia stendevad, Cand.pæd. psyk, specialist i børneneuropsykologi 

Helle Kjærgaard, cand. psyk. specialist i børneneuropsykologi 

Helle Tadebæk Hansen, Cand. Psyk, specialist i børneneuropsykologi 

Heidi Toft, Cand. Psyk, specialist i børneneneuropsykologi 

 

 

5. Deltagere 

24 deltagere, psykologer. 

 

6. Timetal/varighed 

Ialt 18 timerDer undervises 3 hele dage fra 9 – 16. 

 

7. Udlevering af kursusbevis 

Udlevering af kursusbevis forudsætter at Dansk Psykolog Forenings fremmøderegler er overholdt. 

Fremmødereglerne forudsætter, at kursisten som udgangspunkt deltager i hele kurset! Der kan dog 

godkendes et fravær på 10%.  

 

 

 

 


