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Indgang A, Multisalen kl. 13-15:

Kl. 13-14: 

Forskningen på Hammel Neurocenter

Introduktion til forskningsenhedens projekter V. Jørgen Feldbæk, Professor

Liskvalitet efter hjerneskade v. Henriette Stabel, Ph.d. ergoterapeut

Ernæring og hjerneskade v. Lena Aadal, Ph.d. forskningsansvarlig sygeplejerske

Kl. 14.15-15: 

Oplæg om hukommelsens molekyler,  
v. Magnus Kjærgaard, Professor

Hvordan lagres erindringer i hjernens molekylære struktur?

Hukommelse er grundlaget for, at vores livshistorier kan forme os til unikke 

individer. Men vores hjerne er ikke blot en neutral båndoptager: De fleste voksne 

kan huske flere detaljer fra den 11/9 2001 end fra samme dato sidste år.

Både udvælgelsen og lagringen af erindringer sker inde i en cirka 1,5 kilo 

blævrende masse i vores hoveder. Dog er der ikke noget magisk ved hjernen. Den 

består af mange af de samme typer molekyler som resten af kroppen.

Jeg vil forsøge at forklare, hvad der gør hjernen i stand til at udføre dens mange 

fantastiske funktioner med udgangspunkt i molekylærbiologi. Undervejs vil vi 

komme omkring, hvorfor proteiner er verdens sejeste molekyler, hvordan man 

tester en mus’ hukommelse, og hvad LEGO har til fælles med molekylærbiologi.



Indgang F, træningsmiljøet kl. 15-17:

Kl. 15: Indledning til Forskningens Døgn,  
v. Jørgen Feldbæk Nielsen, Professor

Kl. 15.15: Stande åbner i træningsmiljøet i bygning 5

Fagprofessionelle præsenterer deres projekter på forskellige 
stande, hvor de besøgende har lejlighed til at stille spørgsmål 
om metoder og resultater.

Tværfaglig mentor ordning
Randi Johnsen, sygeplejerske og Katje Bjerrum, ergoterapeut

Virtual reality og neglekt
v. Jim Jensen, ergoterapeut og Lars Evald neuropsykolog

Modificeret kost til patienter med hjerneskadede  
(inkl. smagsprøver)
v. Bodil Jessen, kostkonsulent 

Familiehus og Frivillighed på Hammel Neurocenter
v. Chris Hartmann, afsnitsleder og Simone Kellenberger, sygeplejerske

Hjerneskadeforeningen
v. Jette Sloth Flohr, Lokalformand

Hjernesagen 
v. Lars Nielsen, Formand for hjernesagen

Aftencafe for patient og pårørende
v. Mette Nørtoft, sygeplejerske og Karen Jette Jensen, sygeplejerske

Terapihunden Gaia 
v. Anne Bjerre Lauridsen, Hundeejer 

Præsentation af Hammel Neurocenter/visitationen 
v. Lene Sams, afdelingssygeplejerske

Fortsættes bagpå
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Logopædiske bidrag til patientkommunikation
v. logopæder

Uddannelsesafdelingen på Hammel Neurcenter
v. Elisabeth Stavn, uddannelsesleder

Lokomat (gangrobot)
v. Henriette Kjøbeløv, fysioterapeut

Instrumentel undersøgelse af dysfagi (FEES)
v. Tina Hogan og Cecilie Marx, ergoterapeuter

Havegruppen 
v. Sine Secher Mortensen, fysioterapeut

Pilotprojekt vedr. implementering af Inspirationsmuskeltræning på RHN
v. Sine Secher Mortensen

Teknologisk implementering
v. Niels Estrup Andersen, civilingeniør 

Arbejde som ungementor
v. Hanne Skovgaard Petersen og Nina Overgaard Jensen, ungementorer

Armeo (armrobot)
v. Susanne Lunderskov, ergoterapeut og Mette Vig Østergaard, fysioterapeut


