
EliteForsk-rejsestipendium til Jonas Kristoffer Lindeløv, CNRU
I dag, torsdag den 7. februar 2013 modtager ph.d.-studerende Jonas Kristoffer Lindeløv et af 
 Uddannelsesministeriets EliteForsk-rejsestipendier på 300.000 kr. Jonas Lindeløv er ph.d.- 
studerende i forskningsgruppen Cognitive Neuroscience Research Unit (CNRU), som ledes af 
professor Morten Overgaard, AU/AAU.

Jonas Kristoffer Lindeløv forsker i rehabilitering af arbejdshukommelse efter erhvervet 
 hjerneskade. Forskningen kombinerer to store interesser. For det første interessen for  optimering 
af tænkning, dvs. hvad vi kan gøre, for at blive skarpere og tænke mere klart. I sin forskning 
undersøger Jonas Lindeløv computerbaseret træning og hypnose. Den anden store interesse 
er relationen mellem tænkning og hjernen. Den abstrakte relation mellem tænkning og hjerne 
bliver meget konkret, når personer får kognitive følger af erhvervet hjerneskade, og muligheden 
for at hjælpe denne store patientgruppe, men også af at bidrage til at forstå de underliggende 
mekanismer, som fremtidens forskning bygges på, er en daglig motivation.

Udfordringen ved projektets eksperimenter er, at de er meget omfattende og involverer mange 
patienter og pårørende. Dette er samtidig projektets styrke. Jonas Lindeløvs forskning sig-
ter mod at være af både stor klinisk relevans, men også teoretisk relevans. I et pilotprojekt er 
det blevet konstateret, at man med en meget kort og simpel  intervention kan opnå en banebrydende effekt på både 
 arbejdshukommelse og livskvalitet hos personer med langvarig  erhvervet hjerneskade. Snart foreligger resultaterne 
fra et større projekt. En sådan intervention vil ikke blot forbedre  livssituationen for de millioner af mennesker, der  lever 
med de kognitive følger af erhvervet hjerneskade. Det vil også rykke ved vores opfattelse af hjerneskader. Bl.a. at 
 rehabilitering stadig kan nytte mere end 10 år efter skaden er  opstået. Mange patienter opgives pt. efter 1-2 år.

Jonas Lindeløv er HTX-student fra Grenaa Tekniske Skole med matematik, fysik, kemi og biologi. Derefter  gennemførte 
han første år på nanoteknologi på Aalborg Universitet, før han besluttede sig for at læse Psykologi. På 4. år af sit 
 universitetsstudium valgte Jonas Lindeløv en forskningspraktik i Cognitive Neuroscience Research Unit (CNRU), som er 
tilknyttet Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab (CFIN) ved Aarhus Universitet / Aarhus Universitetshospital. 
Jonas Lindeløv er nu ansat som ph.d.-studerende ved CNRU.

EliteForsk-rejsestipendiet uddeles i dag torsdag den 7. februar 2013 ved en højtidelighed på Ny Carlsberg Glyptoteket 
i København med deltagelse af Uddannelsesminister Morten Østergaard og HKH Kronprinsesse Mary. Jonas Lindeløv 
planlægger at bruge stipendiet til længerevarende udlandsophold ved universiteter i  England eller USA.

EliteForsk-initiativet
EliteForsk er igangsat som en ramme for tiltag, der har til formål at finde, styrke og pleje nogle af landets dygtigste og mest 
 talentfulde forskere. Ved at styrke eliten i dansk forskning styrker vi også bredden – og dermed alle dele af dansk forskning.  
Læs mere om EliteForsk på: http://www.fi.dk/viden-og-politik/forskningsformidling/eliteforsk-initiativet

Uddannelsesministeriets EliteForsk-rejsestipendier
EliteForsk-rejsestipendiet er på 300.000 kr. og skal bidrage til, at meget talentfulde ph.d.-studerende kan få længerevarende studieo-
phold ved de allerbedste forskningsmiljøer i verden. Rejsestipendierne blev uddelt første gang i januar 2007. Universiteter og øvrige 
ph.d.-gradsgivende institutioner har kunnet indstille et antal kandidater til rejsestipendierne. Institutionernes indstillinger vurderes af 
Det Frie Forskningsråds bestyrelse, der udvælger og indstiller de ph.d.-studerende til uddannelsesministeren.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst Jonas Kristoffer Lindeløv på:
mobil 4033 1097 / jonas@cnru.dk 
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