
    

Hjerneugen 2023 
 
I uge 11 afholdes en række arrangementer i forbindelse med Hjerneugen. Arrangementerne afholdes 
af HjerneForum i samarbejde med Hjernen i Fokus, Hjerneskadeforeningen, Aarhus Universitet og 
Aalborg Universitet. I forbindelse med dette års hjerneuge udgiver HjerneForum bogen Hjernen og 
Psyken, som sendes gratis til HjerneForums medlemmer - eller kan købes på foreningens hjemmeside 
og hos din lokale boghandler (se mere på http://www.hjerneforum.dk/).  
 
Formålet er at sætte fokus på hjernen og hjerneforskning bredt og derved at give offentligheden et 
indblik i dansk hjerneforskning, samt øge forståelsen for hjernens rolle i vores hverdag.  
Det er gratis, at deltage i alle oplæg vi afholder i løbet af uge 11, og man er velkommen til frit vælge 
mellem de oplæg, man har lyst til at høre. Tilmeld jer meget gerne på Facebook 
(www.facebook.com/hjerneuge) så vi kan sikre, at lokalerne er store nok.  
 
 
Hjerneuge i Slagelse, tirsdag den 14/3 i Glas-salen, Center for Handicap og Psykiatri (CSU), 
Rosenkildevej 88B, Slagelse. Gratis, men kræver tilmelding hos Helle Kruhøffer, hdkru@slagelse.dk 
 
16.00 – 16.45   Hjernerystelse og hjernen – forandringens tid. Hana Malá Rytter, Københavns 

Universitet & Dansk Center for Hjernerystelse.  
17.00 – 17.35   Hvad sker der med hjernen og de mentale funktioner, når vi bliver ældre? Kasper 

Jørgensen, Nationalt Videnscenter for Demens.  
17.45 – 18.30   Bevægelse og bevidsthed. Mark Schram Christensen, Københavns Universitet.   
 
 
Hjerneuge i Århus, torsdag den 16/3 i Eduard Biermann-Auditoriet, Bartholins Alle, Aarhus 
Universitet. 
 
15.00 – 15.30  Synæstesi mellem farver og bogstaver – husker du at ’A’ er rød? Daniel Gramm 

Kristensen, Aarhus Universitet & Aalborg Universitet.  
15.30 – 16.00  Hjernen og psykiatrien i 400 års dansk perspektiv. Albert Gjedde, Københavns 

Universitet.  
16.00 – 16.30  Jagten på biomarkører. Brian Hansen, Aarhus Universitet. 
16.30 – 17.00  Husker du? Myter om hukommelsen. Thomas Alrik Sørensen, Aalborg Universitet. 
17.00 – 17.15  Afrunding på dagen, snacks og HjerneForum.  
 
 
Hjerneuge i Aalborg, fredag den 17/3 i Auditorie 3.107, Rendsburggade 14, Aalborg Universitet. 
 
14.30 – 15.00  Synæstesi mellem farver og bogstaver – husker du at ’A’ er rød? Daniel Gramm 

Kristensen, Aarhus Universitet & Aalborg Universitet. 
15.00 – 15.30  Hjernen og psykiatrien i 400 års dansk perspektiv. Albert Gjedde, Københavns 

Universitet. 
15.30 – 16.00  Brain Computer Interface: Teknologi til genoptræning efter hjerneskade. Benjamin 

Svejgaard. Aalborg Universitetshospital. 
16.00 – 16.30  Husker du? Myter om hukommelsen. Thomas Alrik Sørensen, Aalborg Universitet. 
16.30 – 16.45  Afrunding på dagen – og ugen, snacks og HjerneForum. 
 
 
Følg med på www.facebook.com/hjerneuge, eller skriv til Thomas Alrik Sørensen, Aalborg Universitet 
på alrik@ikp.aau.dk, hvis du ønsker yderligere info. Der kan forekomme program- eller 
lokaleændringer, hvilket opdateres løbende på Facebookside. Besøg også HjerneForum på 
www.hjerneforum.dk, her finder du også årets hjernebog; Hjerne og Psyken så snart den kommer fra 
trykken. Her kan du også melde dig ind i foreningen, hvis du ønsker at støtte foreningens arbejde.  


