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Selvskade – forståelse og håndtering af adfærden
Onsdag den 4. oktober 2017, kl. 13.00 – 15.00

Ved Lotte Rubæk

Antallet af unge, der skader sig selv ved fx at skære, brænde, slå eller bide sig selv er steget 
markant de seneste år. Selvskade bør altid forstås som et tydeligt tegn på mistrivsel, og som 
en persons forsøg på overlevelse med bedste forhåndenværende strategier. Selvskade er imi-
dlertid en meget uhensigtsmæssig og destruktiv overlevelsesstrategi, som gradvist forringer 
personens livskvalitet og funktionsniveau, og som er den væsentligste prædiktor for senere 
selvmordsforsøg.

I foredraget vil Lotte Rubæk fortælle om forskellene og sammenhængen mellem selvskadead-
færd og selvmordsadfærd, forskellige typer af selvskade og hvordan selvskade kan smitte fra 
person til person. Lotte vil desuden beskrive de psykologiske mekanismer bag selvskade ud 
fra et affektregulerings- og traumeperspektiv, og hun vil inddrage egne forskningsresulta-
ter vedrørende selvskadens følelsesregulerende og afhængighedsskabende funktion. Lotte 
vil beskrive de professionelles blandede følelser, og hvordan vi kan komme til at indgå i 
dysfunktionelle dynamikker, og hvordan vi sågar kan blive en del af patientens/beboerens 
selvskademønstre gennem selvskade by proxi. Konkrete procedurer og værktøjer til behan-
dling af selvskade vil blive præsenteret.

Lotte Rubæk er psykolog og specialist i psykoterapi i børne- og ungdom-
spsykiatrien i Region Hovedstaden. Hun har forsket i selvskade blandt 
psykiatriske patienter, og hun har skrevet bogen ”Selvskadens psykologi”. 

Igennem de seneste 10 år har hun behandlet selvskadende unge både i og 
udenfor psykiatrien, og på nuværende tidspunkt sidder hun i en arbejds-
gruppe på Christiansborg bestående af politikere og eksperter, der arbejder 
på at få politisk flertal for en national handlingsplan på selvskadeområdet.  

Medicinpædagogik
Onsdag den 1. november 2017, kl. 13.00 – 15.00

Ved Bertel Rüdinger

Medicinpædagogik er et begreb, der oprindeligt blev udviklet af Knud Ramian, som en sam-
ling værktøjer, der skulle give pædagogisk personale mulighed for at støtte deres borgere ift. at 
tage aktiv stilling til egen medicinering. I sit oplæg vil Bertel introducere medicinpædagogik-
kens 3 hovedelementer:  Den Gode Konsultation, Gruppe Psykoedukation og Komplementære 
Strategier, som hver især består af en række metodiske redskaber. 

Den Gode Konsultation er en samling værktøjer til at sikre, at borgerens stemme bliver mere 
tydelig ved konsultationer med psykiateren og hvor borgerens egne oplevelser af effekten af 
medicinen og evt. bivirkninger aktivt inddrages. 

Gruppe psykoedukation er et struktureret forløb over 10 gange, hvor man arbejder med 
livshistorie, viden om medicin og sammenhængen mellem livshistorie og medicinering. 

Komplementære Strategier handler dels om borgerens egne komplementære strategier, 
og hvordan borgeren i et givet tidsrum vil bruge disse til at opnå konkrete mål. Derudover 
præsenteres et værktøj, som de enkelte tilbud kan bruge til at beskrive, hvilke komplementære 
strategier, tilbuddet selv arbejder med.

Bertel Rüdinger er uddannet farmaceut i 2001 og har i en årrække arbe-
jdet på botilbud landet over både som fastansat på Slotsvænget og som 
selvstændig konsulent. I dag er han administrations- og kvalitetsleder på 
bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion i Hillerød. 

Bertel har udover sine faglige kvalifikationer også egne levede erfaringer 
som bruger af psykiatrien og har været formand og næstformand i Stem-
mehørernetværket i Danmark og er bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for 
Psykosocial Rehabilitering



Pædagogik i et systemisk perspektiv
Onsdag den 7. februar 2018, kl. 13.00 – 16.00 

Ved Dorte Nissen 

Systemisk teori og metode har stærke bud på, hvordan vi bidrager til forandring, men udfor-
drer samtidigt vores vante forestillinger om sådan noget som kommunikation og relationer, 
om selvet og identitet, og ikke mindst vores forestillinger om iagttagelse og viden. Og ét er at 
forstå den systemiske tænknings begreber, men noget andet er at tilegne sig dem på en måde, 
så man i hverdagen kan omsætte dem til brugbar pædagogisk praksis. 

Med udgangspunkt i nogle af de centrale begreber i den systemiske tænkning, vil Dorte Nis-
sen i sit foredrag fokusere på, hvordan vi kan omsætte ideerne i vores pædagogiske praksis i 
forhold til udfordringer som fx:

•   Hvordan vi kan få de unge som medspillere i samarbejdet omkring den pædagogiske 
     indsats?
•   Hvordan de unges viden og færdigheder kan bringes i spil, når vi skal fremme de unges 
     udvikling og trivsel?
•   Hvordan vi kan bidrage til, at ganske få, men ofte stærke problemhistorier om de unge, 
     kan udvides til mange historier?
•   Hvordan vi kan bidrage til og fastholde de unges positive forandringer?

Dorte Nissen er uddannet cand.pæd.psyk., specialist og supervisor i børnep-
sykologi og arbejds- og organisationspsykologi. 

Hun har arbejdet som psykolog i børneområdet i mange år, bl.a. som PPR-led-
er. Hun er tidligere konsulent i Dispuk og nuværende partner i Inpraxis.

ARK – Akademiet for Recovery og Kompetenceudvikling
 
Onsdag den 7. marts 2018, kl.13.00 – 16.00

Ved Kristina Nordahl & Petrine Severin

Akademiet for Recovery og Kompetenceudvikling (ARK) er en recovery-skole forankret un-
der Center for Socialpsykiatri i Roskilde Kommune. ARK henvender sig til mennesker med 
psykiske vanskeligheder som bor i Region Sjælland og deres pårørende samt til medarbejdere 
i Roskilde Kommune og Region Sjælland, som arbejder med målgruppen. 

I deres oplæg vil Kristina og Petrine fortælle om den del af projektet som ARK er en del af, 
samt hvad det er der gør ARK og deres kurser helt særlige. 

Oplægget vil have form af en workshop, hvor tilhørerne bliver inddraget aktivt i en forståelse 
for, hvordan recovery-processer kan udspille sig. I denne sammenhæng vil begreber som em-
powerment og stigmatisering/selv-stigmatisering blive inddraget og sat i centrum. 

Begge facilitatorer har udgangspunkt i det narrative, og er desuden optaget af, hvordan man 
kan arbejde kreativt med sproget, åndedræt og kroppen i ens recoveryproces.  

Begge facilitatorer har peerkompetence og vil bringe den i spil i de aspekter det giver mening. 

Der vil selvfølgelig også være plads til spørgsmål og lidt debat.

Kristina Nordahl er ansat på ARK som gruppefacilitator og kursusudvikler. Hun er 
uddannet pædagog og i pædagogisk psykologi, hvor hun har specialiseret sig indenfor 
området psykologisk modstandskraft. Kristina har erfaring som pårørende og derudover 
peer-kompetence. Kristina har fokus på fortællingernes magt og interesse i hvordan 
kunstprocesser kan bidrage i en recoveryproces.

Petrine Severin er ansat på ARK som gruppefacilitator og kursusudvikler. Tidligere har 
hun været ansat som recoverymentor i socialpsykiatrien og som projektkonsulent for 
et landsdækkende netværk for peer-støttemedarbejdere. Hun har ligeledes fungeret 
som ekstern underviser på peer-uddannelser. Petrine har en baggrund i det systemi-
ske og narrative og Åben Dialog-tilgangen og er derudover særligt optaget af recovery 
aspektet i arbejdet med livshistoriefortællinger. At sætte sine peer-kompetencer i spil i 
undervisningen er af stor betydning for Petrine.



Hvordan skaber vi udvikling for unge?
Onsdag, den 4. april 2018 kl. 13.00 – 16.00 

Ved Jørn Nielsen

Udgangspunktet for mit arbejde er, at den største alvor kalder på den største forandring. Jeg 
ser problemer som udtryk for, at noget vigtigt ikke er udviklet tilstrækkeligt, og jeg ser dem 
som invitationer til et fælles samarbejde om at skabe muligheder for det, vi ikke har set end-
nu.

Udvikling og bevægelse er derfor ikke et individuelt anliggende. Udviklingen ligger i, at vi 
i fællesskab engagerer os i kreative processer, der forbinder det værende med det, vi ønsker 
og forestiller os. De udviklende processer skal være mindst lige så attraktive som de mange 
forsøg på at lave foranstaltninger, adfærdsregulering og eventuelt medicinsk behandling, som 
de unges historie ofte er præget af.

Unge i udsatte positioner oplever ofte vrede, isolation og følelser af forkerthed. Sådanne al-
vorlige tilstande har udviklet sig i kontekster, hvor oplevelserne er blevet identitetsskabende. 
Alt for mange unge lever et liv, hvor de kommer til at opleve sig som personlige fiaskoer. 
Unge skal forstås, ikke beskrives, og vi er nødt til at forstå, at mange unge i udsatte positioner 
er i tvivl om deres betydning og plads i tilværelsen. Og vi er nødt til at møde tvivlen med et 
potent svar, der siger: der skal være plads til os alle. Dette svar er båret af ansvarsetik og sol-
idaritet. Udvikling baserer sig ikke på programmer og regulering men på den forskning, der 
siger, at svaret på oplevelsen af udsathed er: reconnection.  

Jørn Nielsen er autoriseret psykolog, ph.d. og forfatter til bogen: ”Proble-
madfærd - børns og unges udfordringer til fællesskabet” (Hans Reitzels 
Forlag, 2004). 

Jørn er privatpraktiserende psykolog i Vejle og driver i samarbejde med 
børne- og ungdomspsykiateren Søren Hertz, kursus- og undervisningsvirk-
somheden metalog: www.metalog.dk
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