
 
 
 
Kære medlem, 
 
I anledning af det påbegyndte samarbejde mellem neurobasisgrupperne NSM, SANS og 

FORNIKS fra hhv. Århus-, Odense- og Københavns Universitet modtager du hermed det 

første nationale neuro-nyhedsbrev. 

Fremover vil du i begyndelsen af hvert semester få et hurtigt overblik over, hvilke kurser og 

arrangementer din lokale basisgruppe tilbyder det kommende semester. Samtidig får de 

særligt neurointeresserede muligheden for at følge med i, hvad de to andre basisgrupper 

afholder af spændende arrangementer. 

 
Nedenfor findes en oversigt over dette semesters møder og arrangementer. 
 

 
 
Månedsmøder, FORNIKS 
 

Torsdag d. 27.03.14 kl. 17.15 - Foredrag om ”MR ved infarkt og blødning” ved overlæge 
Annika Reynberg Langkilde, Radiologisk klinik, Rigshospitalet. 
 
Torsdag d. 24.04.14 kl. 17.15 - Foredrag om ”Trombolyse” ved læge Line Lunde, 
Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. 
 
Torsdag d. 29.05.14 kl. 17.15 - Nærmere info følger.. 

 
 
 
Arrangementer, FORNIKS 
 

Kærlighed og hjernen  
Professor i neurobiologi og farmakologi Albert Gjedde. 
Kan kærlighed kun forklares ud fra en psykologisk tilgang eller kan det ”simplificeres” ved 
simple molekyler og receptorer? 
Tirsdag d. 18.03.14 kl. 18.15 
 
Hvorfor sover du? 
Professor i neurofysiologi Poul Jennum, Dansk Center for Søvnmedicin, Glostrup Hospital 
Kom og hør om hvorfor tilstrækkelig søvn er vigtigt, hvilke mekanismer der afgør om vi 
sover eller ej og om den nyeste forskning inden for området. 
Tirsdag d. 22.04.14 kl. 17.15 



Funktionel neurokirurgi 
Overlæge Jannick Brennum og overlæge Bo Jespersen, Neurokirurgisk klinik, 
Rigshospitalet. 
Få et indblik i ét af de mest spændende og potentialefyldte områder inden for neurokirurgi, 
som bl.a. omfatter epilepsikirurgi og psykokirurgi. 
Torsdag d. 08.05.14 kl. 16.30 – 18.30 
 
Basal neurologisk undersøgelse 
Læge, ph.d.-studerende Song Guo, Dansk Hovedpine Center, Glostrup Hospital. 
Med dette kursus lærer du at mestre de basale teknikker ved den neurologiske 
undersøgelse.  
Torsdag d. 22.05.14 kl. 17.00 
 
Avanceret neurologisk undersøgelse 
Afdelingslæge Bo Biering-Sørensen, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. 
Lær at udrede patienten med bevægeforstyrrelser. 
Mandag d. 26.05.14 kl. 17.00 
 

 
 
 
Arrangementer, NSM 

 
Koma og hjernedød - onsdag d. 26. marts 
 
Akut neurologi og neurokirurgi - torsdag d. 10. april 
 
Neurokirurgisk kursus på forsøgsgrise - dato ikke fastlagt 
Undervisning i kirurgiske indgreb herunder laminektomier og kraniotomier  
 
Lumbalpunktur- og opthalmoskopikursus - dato ikke fastlagt 
Dato ikke fastlagt. Prøv kræfter med lumbalpunktur på fantomer og lær at foretage 
opthalmoskopi. 
 

 
 
 
Arrangementer, SANS 
  

Kursus i objektiv neurologisk undersøgelse 
Ved kurset bliver teknikkerne bag den basale objektive neurologiske undersøgelse 
gennemgået. 
Lørdag d. 15. marts kl. 12.30 - 15.00 og 15.30 - 18.00. 
 
Neuropædiatri 
Kom og hør om de særlige udfordringer, der findes indenfor neuropædiatrien, hyppige 
lidelser samt dét at arbejde med børn som patienter.  
Torsdag d. 3. april kl. 16.15. 
 
 
 



 
 
Vi glæder os til at se dig til et spændende og lærerigt semester! 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
FORNIKS - info@forniks.dk, www.facebook.com/groups/forniks, www.forniks.dk 
 
SANS - odense.sans@gmail.com, www.facebook.com/sansodense, www.sansodense.dk 
 
NSM - NSM@nsmau.dk, www.facebook.com/nsmau 


