
Temadag om indre-øre-betinget svimmelhed 
med fokus på vestibulær diagnostik

Kursussted: Interacoustics
Audiometer Alle 1
5500 Middelfart
Tlf. 6371 3555
E-mail: heln@interacoustics.com

Med bil fra øst drejes der af ved afkørsel 58a Middelfart Ø. Tag 
3. vej i rundkørsel ad Aulbyvej. I næste rundkørsel tager 1. vej 
ad Aulbyvej. Tag 1. afkørsel ud af 3. rundkørsel ad Hovedvejen. 
Drej til højre ad Staurbyvej efter 320 m. Drej til venstre 
ind på Fynsvej og dernæst til højre ind på Barmstedt Alle. 
Interacoustics ligger på højre side efter 530 m..

Med bil fra venstre drejes der af ved første afkørsel 
efter Lillebæltsbroen (afkørsel 58b). Tag første afkørsel 
i rundkørslen (retning højre). I næste afkørsel tag tredje 
afkørsel ad Bogensevej og kør 430 m. Tag første afkørsel i 
rundkørslen ad Korsholm Alle og kør 330 m. Drej til venstre ad 
Barmstedt Alle. Interacoustics ligger på venstre side efter 530 
m.

Temadag om 
indre-øre-betinget 

svimmelhed med 
fokus på vestibulær 

rehabiliteringg ved formand for 
Høreforeningen Majbritt 
Garbul Tobberup, 
overlæge Mads Klokker, 
fysioterapeut Kasper 
Søndergaard og psykolog 
Anne-Mette Mohr 

ær 
gg vevedd foformrmanandd foforr

Tilmelding:
Send en mail til Anne-Mette Mohr: 

amm@psykologcentret-nv.dk. Sidste frist 
for tilmelding er fredag d. 19. februar 2016. 

Herefter er tilmeldingen bindende. 

Kursussted:
Interacoustics

Audiometer Alle 1
5500 Middelfart

Kørselsvejledning fi ndes på bagsiden

Dat0:
10. marts kl. 10.00 – 16.00



Temadag om indre-øre-betinget svimmelhed med fokus 
på vestibulær rehabilitering 

Temadagen henvender sig primært til øre-næse-halslæger, som 

har interesse for at udvide deres kendskab til indre-øre-betinget 

svimmelhed, herunder hvilke genoptræningsmuligheder, der 

fi ndes og hvilke psykologiske mekanismer, der kan bremse for 

genoptræningsprocessen.

Kort om oplægsholderne:

• Majbritt Garbul Tobberup, formand for Høreforeningen 

• Mads Klokker, klinikchef og overlæge på Øre-næse-halskirurgisk & 

Audiologisk Klinik, Rigshospitalet. Har arbejdet med svimmelhed 

og relaterede lidelser inkl. fl yvemedicin siden 1994.

• Kasper Søndergaard, fysioterapeut M.Sc. Er forsknings- og 

udviklingsterapeut på Gentofte hospital og behandler patienter 

med svimmelhed på Rigshospitalet.

• Anne-Mette Mohr, privatpraktiserende psykolog. Specialist i 

klinisk psykologi & supervisor på specialistniveau. Leder af House 

of Hearing. Har arbejdet med høretab og øresygdomme herunder 

indre-øre-betinget svimmelhed siden 1992. 

 

Selvom man har pådraget sig en vestibulær 
lidelse, kan man godt komme til at danse tango 
igen! Hvordan man kan nå dertil - altså hvordan 
man igen kan komme til at udfolde sig fysisk på 
trods af den vestibulære lidelse - vil man dels 
kunne høre mere om på temadagen d. 10. marts 
og dels kunne læse om i House of Hearings 
Jubilæumskrift fra 2013. 

Papirklippet er lavet af kunsthåndværker og 
keramiker Dorthe Andresen, 2013.

PROGRAM TORSDAG D. 10. MARTS 2016:

09:30 - 10:00 Ankomst, Kaff e/te + morgenbrød

10:00 - 10:10 Velkomst v. dagens vært, formand Majbritt Garbul Tobberup, 
Høreforeningen

10:10 - 10:50 Oplæg om vestibulær rehabilitering og patient-lægerelation 
når den lægelige behandling ikke viser sig tilstrækkelig v. 
overlæge Mads Klokker

11:00 - 11:40 Oplæg om kompensationsmekanismer for vestibulær 
dysfunction. Principper og eksempler på træningstilgang v. 
fysioterapeut Kasper Søndergaard

11:50 - 12:30 Oplæg om psykologi og svimmelhed v. psykolog Anne-Mette 
Mohr

12:30 - 13:15 Frokost

13:15 - 14:00 Workshop

14:10 - 14:55 Workshop

15:00 - 15:45 Workshop

15:45 - 16:00 Opsamling på dagen & Afsked

Deltagerne opfordres til at medbringe en ”case”, altså et eksempel på en patient fra 

egen praksis med vestibulære problemer, som det kunne være interessant at få sat et 

tværfagligt perspektiv på. 

Før workshop’ens begyndelse vil deltagerne blive delt op i 3 grupper. Efterfølgende vil 

deltagerne gruppevis gives mulighed for at få belyst en given case hos Mads Klokker, 

Kasper Søndergaard og Anne-Mette Mohr. Opmærksomheden henledes venligst på, at 

det ikke vil være muligt at få belyst alle ”cases”. 


