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Program 

08.30 Tjek ind 

08.40 Velkomst 

 

// Bjarne Richter Bjelke, chefkonsulent, COK 

08.45 En narrativ tilgang til sundhed og sygdom  

Et pludseligt forandret liv på grund af sygdom kan påvirke ens identitet og der kan 

være behov for at skabe mening via narrativer og (re)konstruere ens identitet. En 

narrativ tilgang åbner nye muligheder for at forstå og intervenere i forbindelse 

med mennesker med forskellige problematikker. Den narrative tilgang kan også 

give professionelle et redskab til undgå forudfattede opfattelser om den modpart, 

man lytter til. Når et menneske rammes af sygdom kan det skabe forandrede 

blikke fra ikke kun pårørendes men også professionelle. Ofte bærer vi som 

professionelle en forforståelse om andre menneskers sygdomsforløb, fordi vi tolker 

deres ord og handlinger i lyset af vores egen erfaringsverden, hvilket kan fjerne 

fokus og forståelse fra den virkelighed, som personen reelt selv sidder i. 

 

// Chalotte Glintborg, Ph.D., lektor, Aalborg Universitet 

09.10 Narratives and the cultural construction of illness and healing 

 

// Cheryl Mattingly, professor, University of Southern California og æresdoktor ved 

Aarhus Universitet 

09.45 Kaffepause  

10.00 GDPR på socialområdet 

Risikerer vi at lade borgere i stikken pga. GDPR-lovgivningen? Kan man 

overhovedet arbejde helhedsorienteret og med fokus på den pædagogiske indsats, 

hvis man skal leve op til lovgivningen? 

 

// Allan Frank, Datatilsynet 

10.25 Kort pause inden sessionsstart 

10.35 Vælg mellem 4 forskellige sessioner: 

 

Session 1: Sex er sundt men svært at tale om – hvordan bryder vi som 

professionelle tabuet? 

Forskning viser, at Seksualitet i bred forstand - Intimitet, nærhed, kærtegn og 

samleje – er vigtige faktorer for om vi mennesker oplever at have et godt liv. 

Patienter og borgere med hjernesygdomme har stor risiko for at få problemer 

relateret til deres seksualitet. Der kan derfor være vigtige sundheds- og 

trivselsgevinster forbundet med at indtænke seksualiteten i alle faser af 

sygdommen lige fra diagnosefasen over behandlings- og konsolideringsfasen til 

rehabiliteringsfasen.  

Trods denne viden er seksualitet stadig et stort tabu blandt mange professionelle i 

de relationelle fag. Og forskning viser da også, at mange patienter/borgere med 

behov for at tale om emnet aldrig bliver mødt. 



 

Men hvorfor det er så svært for os at tale om seksualitet? Og hvordan kan vi som 

professionelle bryde tabuet og blive bedre til at indtænke seksualiteten som en 

naturlig del af patient- og borgermødet på lige fod med alle andre aspekter af 

sygdomsforløb og livskvalitet.  

På denne session vil Trine Moos gøre os klogere på seksualitet som begreb, 

seksualitet i relation til kroniske sygdomme i hjernen samt den vigtige samtale om 

seksualitet. Undervejs trækkes på praksis-eksempler fra et aktuelt projekt på 

Epilepsihospitalet Filadelfia omkring tidlig opsporing af seksuelle problemstillinger 

samt tilbud om uddybende samtaler om seksualitet for voksne epilepsipatienter.  

 

//Trine Moos, udviklings- og Forskningssygeplejerske, Epilepsihospitalet Filadelfia. 

 

Session 2: Hvem er pårørende? – Opfattelser af pårørende i rehabilitering 

af unge med en svær erhvervet hjerneskade 

Inddragelse af pårørende i rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade 

har de seneste år fået øget politisk opmærksomhed. Der findes dog fortsat en vis 

uklarhed om, hvem de pårørende er, hvor mange, hvordan de udpeges samt 

hvilke konsekvenser denne (de)aktivering har på lang sigt. Vi undersøger 

opfattelsen af pårørende fra tre forskellige perspektiver: De professionelle, de 

tilskadekomne og de nærmeste pårørende. Vi foreslår en diskussion af og en 

udvidet opfattelse af begrebet ’pårørende’ både for at aktivere de tilgængelige 

sociale netværksressourcer med henblik på at mindske social isolation samt en 

opmærksomhed på de mange menneskers liv, som hjerneskaden indvirker på. 

 

// Mette Ryssel Bystrup, ph.d.-studerende, Hammel Neurocenter og Institut for 

kultur og læring, Aalborg Universitet 

 

Session 3: Evidens-baseret viden om hjernerystelse og behandling af 

længerevarende symptomer efter hjernerystelse  

Sundheds- og ældreministeriet etablerede i 2019 videnscenter Dansk Center for 

Hjernerystelse (DCFH). Formålet er at samle og formidle evidensbaseret viden om 

hjernerystelse for fagpersoner og personer med hjernerystelse på tværs af 

sektorer og praksisser. DCFH arbejder ligeledes med fremme fokus på faglige 

anbefalinger og er aktuelt i gang med at udarbejde den første nationale 

retningslinje for ikke-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer 

efter hjernerystelse. Denne session præsenterer DCFHs arbejde med særlig fokus 

på evidensbaseret viden og resultater af arbejdet med den nationale retningslinje.  

 

// Hana Malá Rytter, cand.psych. ph.d.lektor i neuropsykologi, leder af Dansk 

Center for Hjernerystelse (DCFH) 

 

Session 4: Tryghedsskabende velfærdsteknologi og magtanvendelse – 

Lovgivning og praksis 

Med lovforslaget om ændrede magtanvendelsesregler, som blev vedtaget af 

Folketinget den 23. april 2019, revideredes rammerne for at varetage 

omsorgspligten over for voksne mennesker med betydelig og varigt nedsat psykisk 

funktionsevne, herunder mennesker med demens. I den forbindelse blev der 

nedsat pr. 1. juli 2019 Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi, som 

løbende skal tage stilling til, hvilke velfærdsteknologiske løsninger, der skal kunne 

anvendes efter de nye magtanvendelsesregler i serviceloven. De nye regler trådte i 

kraft 1, januar 2020.  

Personalet på plejecentre og botilbud står hver dag over for dilemmaer og 

udfordringer, når de skal drage omsorg for voksne, der ikke er i stand til at tage 

vare på eget liv, f.eks. på grund af demens, udviklingshæmning eller andre 

kognitive handicap. 



 

Workshoppen vil sætte fokus på lovgivningen om rådets arbejde, og der vil være 

oplæg med praksis erfaringer og dilemmaer ved brugen af tryghedsskabende 

velfærdsteknologi. 

Kom og bliv klogere på de nye regler og arbejdet med tryghedsskabende 

velfærdsteknologi. 

 

// Max Peder Jensen, socialfaglig konsulent, Socialstyrelsen 

11.25 Frokost 

12.15 Kvalitetsudvikling som recovery-orienteret rehabilitering - på tværs af 

handicap 

Ude i landets kommuner spiller den udvikling, der sker for mennesker med 

psykiske vanskeligheder, sammen med den udvikling, der sker for 

handicapområdet bredt. Og her ser vi, at recovery-perspektivet spiller 

kvalificerende ind på rehabiliteringsindsatsen i landets kommuner – også for 

handicapområdet bredt. Man udvikler simpelthen ikke socialpsykiatrien isoleret fra 

det øvrige handicapområde. 

  

// Finn Blickfeldt Juliussen, specialkonsulent, Center for Handicap og Psykisk 

Sårbarhed, Socialstyrelsen 

12.55 Naturen i rehabiliteringen – hvorfor og hvordan 

De fleste af os mærker det selv; naturen er rigtig god for vores helbred - men 

hvad er det for en teoretisk og forskningsbaseret viden, der ligger til grund for at 

bruge naturmiljøet og naturbaserede aktiviteter?  

Oplægget vil bevæge sig fra teorier, de nyeste forskningsresultater til den 

praktiske implementering af ude-rehabilitering. Hvilke målgrupper kan profitere af 

at komme i naturen, hvordan kan vi tilrettelægge evidensbaserede forløb og hvilke 

krav stiller det til praktikeren.  

 

// Dorthe Varning Poulsen, fysioterapeut, Ph.d og lektor på Institut for 

geovidenskab og naturforvaltning, Københavns Universitet. 

13.30 Farvel og tak for i år 

 

 


