Konference i neurologi og neuropædagogik
- sansernes betydning for kognitive funktioner
PROGRAM - ONSDAG D. 4. DECEMBER 2019

PROGRAM - TORSDAG D. 5. DECEMBER 2019

9.30 - 10.00

Ankomst med morgenkaffe, brød m.v.

8.30 - 9.00

10.00 -10.05
		

Velkomst og introduktion til dagens program
v. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi

9.00 - 10.00
Perspektiver på neuropædagogik og neurorehabilitering
		v. Chalotte Glintborg, ph.d. Aalborg Universitet

10.05 - 12.00
		

Hjernens generelle indlæringsmekanismer
v. Maria Nordfang, Neuropsykolog

		
		

I oplægget inddrages indefra-perspektiver fra borgere og pårørende som kan
være med til at udvikle begreber som neuropædagogik og neurorehabiliteringen.

		
		
		
		

Kort opfriskning af generel viden om hjernens anatomi, kognitive funktioner og
plasticitet. Introduktion til ny viden om hjernens store netværk, med udgangspunkt i opmærksomhed. Aktiv brug af kognitive mekanismer i forbindelse med
genoptræning efter hjerneskade.

10.30 - 10.45

Kort kaffepause

12.00 - 13.00

Frokost

		
Hvordan kan vi forstå og arbejde med motivation, forsoning og identitet i det
		
rehabiliterende arbejde. Oplægget vil adressere forskellige perspektiver på
		
accept, håb, motivation og identitets(re) konstruktion hos borgere med
		
funktionsnedsættelser – endvidere hvordan man kan arbejde med pårørende
		inddragelse.

13.00 - 14.00
Visio-perceptuelle funktioner
		v. Steen Aalberg, Neuro-optometrist
		
		
		
		

Hvilken betydning har visuo-pereptuelle funktioner for den kognitive formåen?
Herunder beskrivelse af synets funktion som styringsorgan for motorisk
aktivitet og hvordan forstyrrelser i bl.a. bevægelsesfunktionen kan
relateres til synsproblemer.

14.00 - 15.00
Hørelsen og kognition
		v. Thomas Lunner, Adjunkt Professor
		
		

Hvad sker der i hjernen, når vi hører, og hvilket samspil er der imellem
hørelse og kognitive funktioner?

15.00 - 15.30

Kaffe og kage

15.30 - 17.00
Sprog og kognition
		v. Mikkel Wallentin, Lektor

Ankomst med morgenkaffe, brød m.v.

10.00 - 12.00
Håb, motivation og forsoning
		v. Chalotte Glintborg, ph.d. Aalborg Universitet

12.00 - 13.00

Frokost

13.00 - 14.30
Læring og kognition
		v. Simon Nørby, ph.d.
		
		

Oplægget vil handle om kognition og hukommelse, herunder hvilke faktorer
der har betydning for langtidshukommelse og læring.

14.30 - 15.00

Kaffe og kage

15.00 - 16.30
”I en andens sko”
		 v. Annette Prehn, Sociolog, foredragsholder og forfatter

		
		
		
		

Sproget er udviklet til at kommunikere med, men det er ligeledes udviklet til
at fungere i samspil med hjernens øvrige kognitive funktioner, såsom perception,
hukommelse og opmærksomhed. Sproget er begrænset af disse funktioner,
men i hvilken grad påvirker sproget selv kognitionen og hjernen?

		
		
		
		
		
		

17.00		

Tak for i dag og på gensyn i morgen

16.30 - 16.45

Al vellykket kommunikation forudsætter, at vi kan sætte os i den andens sted.
Hjerneforskningen viser, hvor svært det kan være – og hvorfor vi er tilbøjelige
til at se og høre dét, vi plejer, selv når vi aktivt prøver at gå i den andens sko.
Oplægget inviterer til hjernesmart samspil og tackling af indgroede vaner
– og er relevant for dig, hvad enten du mest spiller mest sammen med
borgere/brugere, medarbejdere eller kolleger.
Afslutning og tak for denne gang
TILMELD DIG HER

