
    

 

Seminar i regi af HjernetumorForeningen 

29. - 30. oktober 2016 

Når livet slår hårdt - udfordring og mestring 

Adresse: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle 

Målgruppe: Patienter og pårørende som ægtefæller, forældre samt voksne søskende og børn til personer 

med en hvilken som helst tumor i hjernen. 

Pris:  500 kr. for medlemmer af foreningen - 1000 kr for ikke medlemmer.         

Fredag den 28. oktober: Det er muligt at ankomme fredag aften og deltage i socialt samvær. Så undgås  

anstrengende transporttid lørdag formiddag forud for seminaret. Den ekstra overnatning koster 500 kr. pr. 

værelse.          

Program lørdag 29. oktober: 

09.30 - 10.30 Ankomst og indkvartering i enten enkelt- eller dobbeltværelse (inkluderet i prisen) 
 Der serveres kaffe og rundstykker 
 

10.30 - 12.00 Når livet slår hårdt - udfordring og mestring:  
Oplæg og gruppearbejde for pårørende v. neuropsykolog Trine Okkerstrøm 
Ryttersgaard. Trine arbejder lige nu som projektleder for Styrket indsats for unge med 
erhvervet hjerneskade, Region Nordjylland. Trine har erfaring med behandling og 
undervisning af patienter og pårørende, samt supervision af personale.  
 
Livet med en Hjernetumor - udfordring og mestring  
Oplæg og gruppearbejde for patienter v. psykolog Tanja Nørgaard Vinsten. Tanja 
arbejder lige nu med børn og unge. Har tidligere arbejdet på KB i Odense som psykolog 
for mennesker med kræftsygdomme.  
 

12.00 - 13.00 Frokostbuffet 

13.00 - 15.00  Indlæg og gruppearbejde fortsat v. neuropsykolog Trine Ryttersgaard og psykolog Tanja 
Vinsten  

15.00 - 16.00 Kaffe + fri snak + evt. walk and talk med mulighed for networking 
 

16.00 - 17.30 Støtte til den ramte og familien - efter sundhedsloven, serviceloven og 
sygedagpengeloven v. socialrådgiver Bente Toth Mouritzen 
 
Bente Toth Mouritzen er uddannet socialrådgiver og har i mange år arbejdet indenfor 
sundhedsvæsenet. Hun er ansat på Vejle Sygehus, onkologisk afd., og har tidligere 
arbejdet med senhjerneskadede på Hammel Neurocenter, i Region Midt og i 
Hjernesagen. 
Bente Toth Mouritzen har undervist på kurser og konferencer for både 



senhjerneskadede og offentlige myndigheder og vil i sit oplæg komme omkring 
mulighederne for støtte efter den sociale lovgivning til både den ramte og familien 

17.30 - 19.00 Hvilepause  
 

19.00 -  Middag og socialt samvær 
 

 

Program søndag 29. Oktober:  

08.00 - 09.00 Morgenbuffet 

09.00 - 11.30 Introduktion til Mindfulness inkl. enkle øvelser der kan anvendes i dagligdagen - for 
både patienter og pårørende.  v. Kari Bjerke 
 
Med intentionen om at gøre introduktionen så relevant som mulig, vil Kari dele sin 
personlige indgang til Mindfulness og hvad Mindfulness meditationen har betydet for 
hendes liv med os.  
Kari Bjerke bor i Sønderborg. Ud over at være uddannet Mindfulness instruktør er hun 
uddannet socialrådgiver og psykoterapeut. Arbejdet med Mindfulness kombineres i dag 
med eksterne opgaver for Kriminalforsorgen ligesom hun også er arrangør og 
underviser af stille retræter i naturskønne omgivelser. Læs mere om kari Bjerke på 
Hjemmesiden: www.mindfulnessway.dk  
 

11.30 - 12.00  Opsamling og farvel v. Karen Risgaard, Formand for HjernetumorForeningen. 
 

12.00 - 13.00 Frokostsandwich - "spise her eller take away" 
 

Tilmelding til: Karen Risgaard: hjernetumorforeningen@gmail.com  
senest den 1. oktober 2016 
 

 

 

 

 

 

                                                            


