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Neuropædagogikken beskæftiger sig dels med hvordan viden 
om hjernen og mentale processer kan berige vores viden om 
læring, dels hvordan man konkret kan hjælpe den svage elev, 
børn og unge med indlæringsvanskeligheder og mennesker 
med neuropsykologiske udviklingsforstyrrelser eller hjerneska-
der. 
I sit oplæg vil Kjeld give et grundlæggende teoretisk indblik 
i den nyeste viden om hjernen, der ikke længere anses som 
menneskets autonome styringsenhed, men som fungerer i et 
tæt og uløseligt samspil med kroppen og omverdenen. Desuden 
præsenteres nogle nyttige og uundværlige didaktiske og me-
todiske værktøjer, som man kan trække på i sit arbejde, hvad 
enten man er pædagog, lærer eller behandler.

Kjeld Fredens er læge, har været lektor (hjerneforsker) ved Århus Univer-

sitet, seminarierektor ved Skive Seminarium, udviklings- og forskningschef 

ved Vejlefjord Neurocenter og vismand i Kompetencerådet. Han har brugt 

de sidste 35 år på at skrive om og forstå hvilke handlinger og tankeproces-

ser, der ligger til grund for tænkning, undervisning, læring, kreativitet og 

samarbejde.

Kjeld Fredens er forfatter til 187 artikler og 8 bøger, herunder: Mennesket i 

hjernen – En grundbog i neuropædagogik, 2012

Udadreagerende adfærd 

v. Bo Heilskov Elvén

Onsdag, den 2. april 2014, kl. 13.00-16.00

Udadreagerende adfærd opstår sjældent i et vakuum, men 
skal ses i relation til det pædagogiske arbejde. Det indebærer, 
at man i den pædagogiske ramme kan forebygge og håndtere 
adfærden uden at stille særlig store krav til den unge.
Når vi i arbejdet med unge mennesker med fx. udviklingsfor-
styrrelser mødes af udadreagerende adfærd, skyldes det ofte, at 
vi stiller for høje krav til det unge menneskes omstillingsparat-
hed samt sociale og kommunikative evner. Adfærden kan virke 
voldsomt udfordrende på vores faglighed som professionelle, 

og mange oplever at stå tilbage med en utilstrækkelighedsfor-
nemmelse.
Som bekendt er det ikke kun antallet af medarbejdere, men 
også kvaliteten af indsatsen, der har betydning. Særligt når vi 
taler om mennesker med sammensatte problemstillinger, bør 
metoder og indsatsstrategier altid vælges ud fra den enkelte, 
og løbende tilpasses den enkeltes reaktioner. Det afgørende er 
derfor, at vi er i stand til at vurdere og sætte ind med den rigtige 
pædagogiske indsats.

Bo Heilskov Elvén er autoriseret psykolog og arbejder i hele Norden med 

supervision og uddannelse. Han har i mange år beskæftiget sig med psykisk 

handicappede med problemskabende adfærd, særligt med metoden Low 

Arousal. Han har udgivet bogen »Problemskabende adfærd - ved udviklings-

forstyrrelser eller udviklingshæmning« og er bl.a. tilknyttet Socialstyrelsen og 

Videnscenter for Autisme. Læs mere på http://www.hejlskov.se/ 



Kostens betydning for psykiske og
adfærdsmæssige problemer 

v. Umahro Cadogan

Onsdag, den 2. oktober 2013, kl. 13.00-15.00

Forskningen viser, at 6 ud af 10 børn med ADHD får det bedre, 
eller helt slipper for deres symptomer, når de får en sundere 
kost, som samtidig er med til at styrke koncentrationen og indlæ-
ringen. Forskningen viser også, at mangel på næringsstoffer kan 
bidrage til eller forværre psykiske lidelser som ADHD, Asperger, 
Autisme og andre indlærings- og udviklingsforstyrrelser.
Men hvilken mad er det egentlig, som skaber kaos i hjernen? 
Hvilke næringsstoffer forbedrer koncentrationen og indlærin-
gen? Hvordan kan træning gøre hjernen mere forandringsparat? 
Og hvordan målretter vi kosten til det enkelte barn?
Med den rette viden om ernæring kan vi mindske symptomer 
hos børn med indlærings- og udviklingsforstyrrelser samt 
forbedre deres koncentration og indlæring. Kosten kan altså 
bruges som et langtidsvirkende supplement til den medicinske 
og sociale behandling.

Umahro Cadogan er konsulent for en række danske og udenlandske virksom-

heder, hvor han har lavet kantineomlægninger og sundhedsprogrammer. Han 

er forskningschef hos Nordic Clinic med ansvar for intern efteruddannelse af 

personalet og deltager i udredningen af komplicerede patienter.

Umahro har skrevet bestsellerkogebøgerne »Køkkenrevolution på høje hæle« 

og »Køkkenrevolution for hele familien«, og har bidraget til en lang række 

fagbøger om ernæring. Han underviser på flere sundheds- og ernæringsud-

dannelser og benyttes af bl.a. PsykiatriFonden og Teknologisk Institut som 

foredragsholder om kost, ernæring, sind og mentalfunktion.

 

Børn og unge med anoreksi  
– og deres familier 

v. Nina Tejs Jørring

Onsdag, den 6. november 2013, kl. 13.00-15.00

Når unge rammes af anoreksi invaliderer det ikke kun den unge 
psykisk, fysisk og socialt, men anoreksien påvirker samtidigt 
hele familien på en meget gennemgribende måde. Relationen 

mellem forældre og den unge, som i forvejen befinder sig i en 
selvstændiggørelsesproces, bliver ofte meget konfliktfyldt og 
forældrene plages af usikkerhed over deres evne til at kunne ud-
fylde forældrerollen, skyld- og skamfølelser og en fornemmelse 
af dyb magtesløshed. Mens anoreksien således også tager mag-
ten fra forældrene har den unge dog stadig brug for forældrenes 
omsorg, livserfaring, håb og kompetencer. Det er derfor vigtigt, 
at behandlingsindsatsen ikke alene fokuserer på den unges spi-
seforstyrrelse, men at familien både inddrages i og støttes under 
den unges behandling.
Med baggrund i både forskning og egen praksis vil Nina i 
oplægget komme ind på anoreksiens mangfoldige fremtrædel-
sesformer og hvordan en helhedsorienteret indsats, som baseres 
på narrativ terapi, familieterapi og et samarbejde på tværs af 
sektorer, kan støtte og hjælpe både den unge og dennes familie i 
kampen mod spiseforstyrrelsen og genvinde magten over deres 
liv. 

Nina Tejs Jørring er overlæge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 

Glostrup, hvor hun i en lang årrække har arbejdet med unge og deres familier, 

som er ramt af anoreksi. Hun er formand for psykoterapiudvalget under 

Børne- og UngdomsPsykiatrisk Selskab i Danmark og har bidraget med viden-

skabelige artikler til antologier om spiseforstyrrelser.

Personlighedsforstyrrelser
– med særlig vægt på den
dyssociale personlighedsstruktur 

v. Rikke Bay Hansen

Onsdag, den 4. december 2013, kl. 13.00-15.00

Der eksisterer mange forskellige personlighedsforstyrrelser. 
Fælles for dem er, at de som regel viser sig allerede i barndom-
men og den tidlige ungdom. Nogle af forstyrrelserne kommer til 
udtryk i en adfærd, der kan forveksles med symptomer på andre 
psykiske sygdomme. Det gælder for eksempel, når der tales om 
paranoide, skizoide og tvangsprægede personlighedsstrukturer.
At arbejde med unge mennesker med personlighedsforstyrrelser 
udgør en kolossal udfordring for behandlere i såvel behandlings- 
som socialpsykiatrien. Her stilles ofte store krav til behandlernes 
viden, kommunikative evner og pædagogiske strategier.
I sit oplæg vil Rikke bl.a. komme ind på de forskellige personlig-

hedsforstyrrelsers årsager og karakteristika, og på hvordan man 
gennem velovervejet kommunikation og kontaktformer kan 
påvirke selvindsigt og/eller adfærdsregulere unge mennesker 
med personlighedsforstyrrelser.
I oplægget vil der særligt blive lagt vægt på den dyssociale per-
sonlighedsstruktur. 

Rikke Bay Hansen er speciallæge i psykiatri. Hun har bl.a. arbejdet som 

overlæge i Psykiatrien Næstved/Vordingborg, og hun har i en årrække 

fungeret som psykiatrikonsulent på Platangården.  Rikke Bay-Hansen driver 

i dag Psykiatrisk Klinik i Slagelse. Herudover er hun ekstern klinisk lektor ved 

Københavns Universitet.

Ungdomsbander 

v. Søren Lerche

Onsdag, den 8. januar 2014, kl. 13.00-15.00

Problematikken omkring ungdomsbander og bandekriminalitet 
har fyldt meget i den offentlige debat og de danske medier i de 
seneste år. Mens mediedebatten primært fokuserer på spekta-
kulære bandeopgør, skuddramaer i de Københavnske gader og 
krav om højere straf, vil Søren i sit foredrag rette blikket mod 
fænomenets årsager, forebyggende initiativer og exitstrategier: 
For hvad er det, der tiltrækker især unge mænd ved bandemil-
jøet? Hvilke fællesskaber tilbyder banderne og hvilke normer 
styres de af? Hvad er omkostningerne for den enkelte og hvilke 
forebyggende indsatser har vist sig at være effektive? Og hvor-
dan hjælper vi unge, som ønsker at komme ud af bandemiljøet? 
Oplægget holdes i samarbejde med Sørens mentee, et tidlige-
re bandemedlem, som har været en del af bandemiljøet siden 
2008, men som har været ud af det i et år. Han har indgående 
kendskab til miljøet, mærket konsekvenser på egen krop og er 
en meget reflekteret oplægsholder.

Søren Lerche er uddannet i kommunikation, kultur- og sprogmødestudier 

fra Roskilde Universitet og projektleder på Grundtvigs Højskole, hvor han 

bl.a. har arrangeret seminarer om bandekriminalitet i 2008, 2009, 2010 og 

2011. Søren er en del af EU kommissionens RAN Network (Radicalisation 

Awareness Network) og en aktiv debattør i de danske medier.
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Seksualitet og kønsidentitet
blandt unge 

v. Bo Møhl

Onsdag, den 5. februar 2014, kl. 13.00-15.00

De samfundsmæssige forestillinger og normer om seksualitet 
og kønsidentitet har gennemgået store forandringer i forskel-
lige historiske perioder og kulturelle kontekster. Således er 
seksualitet, der traditionelt har været forbundet med intimitet 
og privatliv, i dag et emne, som gennemsyrer stort set alle 
områder af det offentlige rum. Ligeledes har normerne for og 
forestillingerne om kønsidentitet, herunder hvilke egenskaber 
og roller, som tilskrives de forskellige køn, gennemgået en 
tilsvarende forandringsproces. 
Nutidens mangfoldige modeller for seksualitet og kønsidentitet 
kan være en stor udfordring for unge, som er på vej til at finde 
deres identitet og særligt for sårbare unge, som bor på opholds-
steder, mens de er i puberteten. 
I sit oplæg vil Bo give dels et historisk overblik over de mange 
forskellige måder man har set på seksualitet og kønsidentitet, 
dels på, hvordan professionelle kan støtte de unge i denne 
vanskelige proces. For hvordan taler vi med de unge om disse 
følsomme emner, og er det overhovedet noget man taler om? 

Bo Møhl er professor og klinisk psykolog, cand. mag. og cand. psych. fra 

Københavns Universitet og ansat som klinisk psykolog på Psykiatrisk Center 

København. Han har skrevet mange danske og udenlandske videnskabelige 

artikler og har udgivet bøger, bl.a. Graugaard, Møhl, Hertoft (red.): »Krop, 

sygdom & seksualitet«, Bo Møhl: »At skære smerten bort – en bog om cut-

ting og anden selvskade« og Simonsen & Møhl (red): »Grundbog i Psykiatri«.

Neuropædagogik 

v. Kjeld Fredens

Onsdag, den 5. marts 2014, kl. 13.00-15.00

Neuropædagogikken har i de seneste år fået megen opmærk-
somhed både som et terapeutisk metode indenfor det specia-
liserede sociale område og i erhvervslivet og på læreanstalter, 
når det drejer sig om spørgsmål om, hvordan man udvikler 
læring, kreativitet og samarbejde.



Kostens betydning for psykiske og
adfærdsmæssige problemer 

v. Umahro Cadogan

Onsdag, den 2. oktober 2013, kl. 13.00-15.00

Forskningen viser, at 6 ud af 10 børn med ADHD får det bedre, 
eller helt slipper for deres symptomer, når de får en sundere 
kost, som samtidig er med til at styrke koncentrationen og indlæ-
ringen. Forskningen viser også, at mangel på næringsstoffer kan 
bidrage til eller forværre psykiske lidelser som ADHD, Asperger, 
Autisme og andre indlærings- og udviklingsforstyrrelser.
Men hvilken mad er det egentlig, som skaber kaos i hjernen? 
Hvilke næringsstoffer forbedrer koncentrationen og indlærin-
gen? Hvordan kan træning gøre hjernen mere forandringsparat? 
Og hvordan målretter vi kosten til det enkelte barn?
Med den rette viden om ernæring kan vi mindske symptomer 
hos børn med indlærings- og udviklingsforstyrrelser samt 
forbedre deres koncentration og indlæring. Kosten kan altså 
bruges som et langtidsvirkende supplement til den medicinske 
og sociale behandling.

Umahro Cadogan er konsulent for en række danske og udenlandske virksom-

heder, hvor han har lavet kantineomlægninger og sundhedsprogrammer. Han 

er forskningschef hos Nordic Clinic med ansvar for intern efteruddannelse af 

personalet og deltager i udredningen af komplicerede patienter.

Umahro har skrevet bestsellerkogebøgerne »Køkkenrevolution på høje hæle« 

og »Køkkenrevolution for hele familien«, og har bidraget til en lang række 

fagbøger om ernæring. Han underviser på flere sundheds- og ernæringsud-

dannelser og benyttes af bl.a. PsykiatriFonden og Teknologisk Institut som 

foredragsholder om kost, ernæring, sind og mentalfunktion.

 

Børn og unge med anoreksi  
– og deres familier 

v. Nina Tejs Jørring

Onsdag, den 6. november 2013, kl. 13.00-15.00

Når unge rammes af anoreksi invaliderer det ikke kun den unge 
psykisk, fysisk og socialt, men anoreksien påvirker samtidigt 
hele familien på en meget gennemgribende måde. Relationen 

mellem forældre og den unge, som i forvejen befinder sig i en 
selvstændiggørelsesproces, bliver ofte meget konfliktfyldt og 
forældrene plages af usikkerhed over deres evne til at kunne ud-
fylde forældrerollen, skyld- og skamfølelser og en fornemmelse 
af dyb magtesløshed. Mens anoreksien således også tager mag-
ten fra forældrene har den unge dog stadig brug for forældrenes 
omsorg, livserfaring, håb og kompetencer. Det er derfor vigtigt, 
at behandlingsindsatsen ikke alene fokuserer på den unges spi-
seforstyrrelse, men at familien både inddrages i og støttes under 
den unges behandling.
Med baggrund i både forskning og egen praksis vil Nina i 
oplægget komme ind på anoreksiens mangfoldige fremtrædel-
sesformer og hvordan en helhedsorienteret indsats, som baseres 
på narrativ terapi, familieterapi og et samarbejde på tværs af 
sektorer, kan støtte og hjælpe både den unge og dennes familie i 
kampen mod spiseforstyrrelsen og genvinde magten over deres 
liv. 

Nina Tejs Jørring er overlæge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 

Glostrup, hvor hun i en lang årrække har arbejdet med unge og deres familier, 

som er ramt af anoreksi. Hun er formand for psykoterapiudvalget under 

Børne- og UngdomsPsykiatrisk Selskab i Danmark og har bidraget med viden-

skabelige artikler til antologier om spiseforstyrrelser.

Personlighedsforstyrrelser
– med særlig vægt på den
dyssociale personlighedsstruktur 

v. Rikke Bay Hansen

Onsdag, den 4. december 2013, kl. 13.00-15.00

Der eksisterer mange forskellige personlighedsforstyrrelser. 
Fælles for dem er, at de som regel viser sig allerede i barndom-
men og den tidlige ungdom. Nogle af forstyrrelserne kommer til 
udtryk i en adfærd, der kan forveksles med symptomer på andre 
psykiske sygdomme. Det gælder for eksempel, når der tales om 
paranoide, skizoide og tvangsprægede personlighedsstrukturer.
At arbejde med unge mennesker med personlighedsforstyrrelser 
udgør en kolossal udfordring for behandlere i såvel behandlings- 
som socialpsykiatrien. Her stilles ofte store krav til behandlernes 
viden, kommunikative evner og pædagogiske strategier.
I sit oplæg vil Rikke bl.a. komme ind på de forskellige personlig-

hedsforstyrrelsers årsager og karakteristika, og på hvordan man 
gennem velovervejet kommunikation og kontaktformer kan 
påvirke selvindsigt og/eller adfærdsregulere unge mennesker 
med personlighedsforstyrrelser.
I oplægget vil der særligt blive lagt vægt på den dyssociale per-
sonlighedsstruktur. 

Rikke Bay Hansen er speciallæge i psykiatri. Hun har bl.a. arbejdet som 

overlæge i Psykiatrien Næstved/Vordingborg, og hun har i en årrække 

fungeret som psykiatrikonsulent på Platangården.  Rikke Bay-Hansen driver 

i dag Psykiatrisk Klinik i Slagelse. Herudover er hun ekstern klinisk lektor ved 
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Ungdomsbander 

v. Søren Lerche

Onsdag, den 8. januar 2014, kl. 13.00-15.00

Problematikken omkring ungdomsbander og bandekriminalitet 
har fyldt meget i den offentlige debat og de danske medier i de 
seneste år. Mens mediedebatten primært fokuserer på spekta-
kulære bandeopgør, skuddramaer i de Københavnske gader og 
krav om højere straf, vil Søren i sit foredrag rette blikket mod 
fænomenets årsager, forebyggende initiativer og exitstrategier: 
For hvad er det, der tiltrækker især unge mænd ved bandemil-
jøet? Hvilke fællesskaber tilbyder banderne og hvilke normer 
styres de af? Hvad er omkostningerne for den enkelte og hvilke 
forebyggende indsatser har vist sig at være effektive? Og hvor-
dan hjælper vi unge, som ønsker at komme ud af bandemiljøet? 
Oplægget holdes i samarbejde med Sørens mentee, et tidlige-
re bandemedlem, som har været en del af bandemiljøet siden 
2008, men som har været ud af det i et år. Han har indgående 
kendskab til miljøet, mærket konsekvenser på egen krop og er 
en meget reflekteret oplægsholder.

Søren Lerche er uddannet i kommunikation, kultur- og sprogmødestudier 

fra Roskilde Universitet og projektleder på Grundtvigs Højskole, hvor han 

bl.a. har arrangeret seminarer om bandekriminalitet i 2008, 2009, 2010 og 

2011. Søren er en del af EU kommissionens RAN Network (Radicalisation 

Awareness Network) og en aktiv debattør i de danske medier.
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Seksualitet og kønsidentitet
blandt unge 

v. Bo Møhl

Onsdag, den 5. februar 2014, kl. 13.00-15.00

De samfundsmæssige forestillinger og normer om seksualitet 
og kønsidentitet har gennemgået store forandringer i forskel-
lige historiske perioder og kulturelle kontekster. Således er 
seksualitet, der traditionelt har været forbundet med intimitet 
og privatliv, i dag et emne, som gennemsyrer stort set alle 
områder af det offentlige rum. Ligeledes har normerne for og 
forestillingerne om kønsidentitet, herunder hvilke egenskaber 
og roller, som tilskrives de forskellige køn, gennemgået en 
tilsvarende forandringsproces. 
Nutidens mangfoldige modeller for seksualitet og kønsidentitet 
kan være en stor udfordring for unge, som er på vej til at finde 
deres identitet og særligt for sårbare unge, som bor på opholds-
steder, mens de er i puberteten. 
I sit oplæg vil Bo give dels et historisk overblik over de mange 
forskellige måder man har set på seksualitet og kønsidentitet, 
dels på, hvordan professionelle kan støtte de unge i denne 
vanskelige proces. For hvordan taler vi med de unge om disse 
følsomme emner, og er det overhovedet noget man taler om? 

Bo Møhl er professor og klinisk psykolog, cand. mag. og cand. psych. fra 

Københavns Universitet og ansat som klinisk psykolog på Psykiatrisk Center 

København. Han har skrevet mange danske og udenlandske videnskabelige 

artikler og har udgivet bøger, bl.a. Graugaard, Møhl, Hertoft (red.): »Krop, 

sygdom & seksualitet«, Bo Møhl: »At skære smerten bort – en bog om cut-

ting og anden selvskade« og Simonsen & Møhl (red): »Grundbog i Psykiatri«.

Neuropædagogik 

v. Kjeld Fredens

Onsdag, den 5. marts 2014, kl. 13.00-15.00

Neuropædagogikken har i de seneste år fået megen opmærk-
somhed både som et terapeutisk metode indenfor det specia-
liserede sociale område og i erhvervslivet og på læreanstalter, 
når det drejer sig om spørgsmål om, hvordan man udvikler 
læring, kreativitet og samarbejde.



Kostens betydning for psykiske og
adfærdsmæssige problemer 

v. Umahro Cadogan

Onsdag, den 2. oktober 2013, kl. 13.00-15.00

Forskningen viser, at 6 ud af 10 børn med ADHD får det bedre, 
eller helt slipper for deres symptomer, når de får en sundere 
kost, som samtidig er med til at styrke koncentrationen og indlæ-
ringen. Forskningen viser også, at mangel på næringsstoffer kan 
bidrage til eller forværre psykiske lidelser som ADHD, Asperger, 
Autisme og andre indlærings- og udviklingsforstyrrelser.
Men hvilken mad er det egentlig, som skaber kaos i hjernen? 
Hvilke næringsstoffer forbedrer koncentrationen og indlærin-
gen? Hvordan kan træning gøre hjernen mere forandringsparat? 
Og hvordan målretter vi kosten til det enkelte barn?
Med den rette viden om ernæring kan vi mindske symptomer 
hos børn med indlærings- og udviklingsforstyrrelser samt 
forbedre deres koncentration og indlæring. Kosten kan altså 
bruges som et langtidsvirkende supplement til den medicinske 
og sociale behandling.

Umahro Cadogan er konsulent for en række danske og udenlandske virksom-

heder, hvor han har lavet kantineomlægninger og sundhedsprogrammer. Han 

er forskningschef hos Nordic Clinic med ansvar for intern efteruddannelse af 

personalet og deltager i udredningen af komplicerede patienter.

Umahro har skrevet bestsellerkogebøgerne »Køkkenrevolution på høje hæle« 

og »Køkkenrevolution for hele familien«, og har bidraget til en lang række 

fagbøger om ernæring. Han underviser på flere sundheds- og ernæringsud-

dannelser og benyttes af bl.a. PsykiatriFonden og Teknologisk Institut som 

foredragsholder om kost, ernæring, sind og mentalfunktion.

 

Børn og unge med anoreksi  
– og deres familier 

v. Nina Tejs Jørring

Onsdag, den 6. november 2013, kl. 13.00-15.00

Når unge rammes af anoreksi invaliderer det ikke kun den unge 
psykisk, fysisk og socialt, men anoreksien påvirker samtidigt 
hele familien på en meget gennemgribende måde. Relationen 

mellem forældre og den unge, som i forvejen befinder sig i en 
selvstændiggørelsesproces, bliver ofte meget konfliktfyldt og 
forældrene plages af usikkerhed over deres evne til at kunne ud-
fylde forældrerollen, skyld- og skamfølelser og en fornemmelse 
af dyb magtesløshed. Mens anoreksien således også tager mag-
ten fra forældrene har den unge dog stadig brug for forældrenes 
omsorg, livserfaring, håb og kompetencer. Det er derfor vigtigt, 
at behandlingsindsatsen ikke alene fokuserer på den unges spi-
seforstyrrelse, men at familien både inddrages i og støttes under 
den unges behandling.
Med baggrund i både forskning og egen praksis vil Nina i 
oplægget komme ind på anoreksiens mangfoldige fremtrædel-
sesformer og hvordan en helhedsorienteret indsats, som baseres 
på narrativ terapi, familieterapi og et samarbejde på tværs af 
sektorer, kan støtte og hjælpe både den unge og dennes familie i 
kampen mod spiseforstyrrelsen og genvinde magten over deres 
liv. 

Nina Tejs Jørring er overlæge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 

Glostrup, hvor hun i en lang årrække har arbejdet med unge og deres familier, 

som er ramt af anoreksi. Hun er formand for psykoterapiudvalget under 

Børne- og UngdomsPsykiatrisk Selskab i Danmark og har bidraget med viden-

skabelige artikler til antologier om spiseforstyrrelser.

Personlighedsforstyrrelser
– med særlig vægt på den
dyssociale personlighedsstruktur 

v. Rikke Bay Hansen

Onsdag, den 4. december 2013, kl. 13.00-15.00

Der eksisterer mange forskellige personlighedsforstyrrelser. 
Fælles for dem er, at de som regel viser sig allerede i barndom-
men og den tidlige ungdom. Nogle af forstyrrelserne kommer til 
udtryk i en adfærd, der kan forveksles med symptomer på andre 
psykiske sygdomme. Det gælder for eksempel, når der tales om 
paranoide, skizoide og tvangsprægede personlighedsstrukturer.
At arbejde med unge mennesker med personlighedsforstyrrelser 
udgør en kolossal udfordring for behandlere i såvel behandlings- 
som socialpsykiatrien. Her stilles ofte store krav til behandlernes 
viden, kommunikative evner og pædagogiske strategier.
I sit oplæg vil Rikke bl.a. komme ind på de forskellige personlig-

hedsforstyrrelsers årsager og karakteristika, og på hvordan man 
gennem velovervejet kommunikation og kontaktformer kan 
påvirke selvindsigt og/eller adfærdsregulere unge mennesker 
med personlighedsforstyrrelser.
I oplægget vil der særligt blive lagt vægt på den dyssociale per-
sonlighedsstruktur. 

Rikke Bay Hansen er speciallæge i psykiatri. Hun har bl.a. arbejdet som 

overlæge i Psykiatrien Næstved/Vordingborg, og hun har i en årrække 

fungeret som psykiatrikonsulent på Platangården.  Rikke Bay-Hansen driver 

i dag Psykiatrisk Klinik i Slagelse. Herudover er hun ekstern klinisk lektor ved 

Københavns Universitet.

Ungdomsbander 

v. Søren Lerche

Onsdag, den 8. januar 2014, kl. 13.00-15.00

Problematikken omkring ungdomsbander og bandekriminalitet 
har fyldt meget i den offentlige debat og de danske medier i de 
seneste år. Mens mediedebatten primært fokuserer på spekta-
kulære bandeopgør, skuddramaer i de Københavnske gader og 
krav om højere straf, vil Søren i sit foredrag rette blikket mod 
fænomenets årsager, forebyggende initiativer og exitstrategier: 
For hvad er det, der tiltrækker især unge mænd ved bandemil-
jøet? Hvilke fællesskaber tilbyder banderne og hvilke normer 
styres de af? Hvad er omkostningerne for den enkelte og hvilke 
forebyggende indsatser har vist sig at være effektive? Og hvor-
dan hjælper vi unge, som ønsker at komme ud af bandemiljøet? 
Oplægget holdes i samarbejde med Sørens mentee, et tidlige-
re bandemedlem, som har været en del af bandemiljøet siden 
2008, men som har været ud af det i et år. Han har indgående 
kendskab til miljøet, mærket konsekvenser på egen krop og er 
en meget reflekteret oplægsholder.

Søren Lerche er uddannet i kommunikation, kultur- og sprogmødestudier 

fra Roskilde Universitet og projektleder på Grundtvigs Højskole, hvor han 

bl.a. har arrangeret seminarer om bandekriminalitet i 2008, 2009, 2010 og 

2011. Søren er en del af EU kommissionens RAN Network (Radicalisation 

Awareness Network) og en aktiv debattør i de danske medier.
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Seksualitet og kønsidentitet
blandt unge 

v. Bo Møhl

Onsdag, den 5. februar 2014, kl. 13.00-15.00

De samfundsmæssige forestillinger og normer om seksualitet 
og kønsidentitet har gennemgået store forandringer i forskel-
lige historiske perioder og kulturelle kontekster. Således er 
seksualitet, der traditionelt har været forbundet med intimitet 
og privatliv, i dag et emne, som gennemsyrer stort set alle 
områder af det offentlige rum. Ligeledes har normerne for og 
forestillingerne om kønsidentitet, herunder hvilke egenskaber 
og roller, som tilskrives de forskellige køn, gennemgået en 
tilsvarende forandringsproces. 
Nutidens mangfoldige modeller for seksualitet og kønsidentitet 
kan være en stor udfordring for unge, som er på vej til at finde 
deres identitet og særligt for sårbare unge, som bor på opholds-
steder, mens de er i puberteten. 
I sit oplæg vil Bo give dels et historisk overblik over de mange 
forskellige måder man har set på seksualitet og kønsidentitet, 
dels på, hvordan professionelle kan støtte de unge i denne 
vanskelige proces. For hvordan taler vi med de unge om disse 
følsomme emner, og er det overhovedet noget man taler om? 

Bo Møhl er professor og klinisk psykolog, cand. mag. og cand. psych. fra 

Københavns Universitet og ansat som klinisk psykolog på Psykiatrisk Center 

København. Han har skrevet mange danske og udenlandske videnskabelige 

artikler og har udgivet bøger, bl.a. Graugaard, Møhl, Hertoft (red.): »Krop, 

sygdom & seksualitet«, Bo Møhl: »At skære smerten bort – en bog om cut-

ting og anden selvskade« og Simonsen & Møhl (red): »Grundbog i Psykiatri«.

Neuropædagogik 

v. Kjeld Fredens

Onsdag, den 5. marts 2014, kl. 13.00-15.00

Neuropædagogikken har i de seneste år fået megen opmærk-
somhed både som et terapeutisk metode indenfor det specia-
liserede sociale område og i erhvervslivet og på læreanstalter, 
når det drejer sig om spørgsmål om, hvordan man udvikler 
læring, kreativitet og samarbejde.
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v. Umahro Cadogan

Onsdag, den 2. oktober 2013, kl. 13.00-15.00
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kost, som samtidig er med til at styrke koncentrationen og indlæ-
ringen. Forskningen viser også, at mangel på næringsstoffer kan 
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psykiske sygdomme. Det gælder for eksempel, når der tales om 
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2008, men som har været ud af det i et år. Han har indgående 
kendskab til miljøet, mærket konsekvenser på egen krop og er 
en meget reflekteret oplægsholder.
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lige historiske perioder og kulturelle kontekster. Således er 
seksualitet, der traditionelt har været forbundet med intimitet 
og privatliv, i dag et emne, som gennemsyrer stort set alle 
områder af det offentlige rum. Ligeledes har normerne for og 
forestillingerne om kønsidentitet, herunder hvilke egenskaber 
og roller, som tilskrives de forskellige køn, gennemgået en 
tilsvarende forandringsproces. 
Nutidens mangfoldige modeller for seksualitet og kønsidentitet 
kan være en stor udfordring for unge, som er på vej til at finde 
deres identitet og særligt for sårbare unge, som bor på opholds-
steder, mens de er i puberteten. 
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vanskelige proces. For hvordan taler vi med de unge om disse 
følsomme emner, og er det overhovedet noget man taler om? 

Bo Møhl er professor og klinisk psykolog, cand. mag. og cand. psych. fra 

Københavns Universitet og ansat som klinisk psykolog på Psykiatrisk Center 

København. Han har skrevet mange danske og udenlandske videnskabelige 

artikler og har udgivet bøger, bl.a. Graugaard, Møhl, Hertoft (red.): »Krop, 
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somhed både som et terapeutisk metode indenfor det specia-
liserede sociale område og i erhvervslivet og på læreanstalter, 
når det drejer sig om spørgsmål om, hvordan man udvikler 
læring, kreativitet og samarbejde.
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Neuropædagogikken beskæftiger sig dels med hvordan viden 
om hjernen og mentale processer kan berige vores viden om 
læring, dels hvordan man konkret kan hjælpe den svage elev, 
børn og unge med indlæringsvanskeligheder og mennesker 
med neuropsykologiske udviklingsforstyrrelser eller hjerneska-
der. 
I sit oplæg vil Kjeld give et grundlæggende teoretisk indblik 
i den nyeste viden om hjernen, der ikke længere anses som 
menneskets autonome styringsenhed, men som fungerer i et 
tæt og uløseligt samspil med kroppen og omverdenen. Desuden 
præsenteres nogle nyttige og uundværlige didaktiske og me-
todiske værktøjer, som man kan trække på i sit arbejde, hvad 
enten man er pædagog, lærer eller behandler.

Kjeld Fredens er læge, har været lektor (hjerneforsker) ved Århus Univer-

sitet, seminarierektor ved Skive Seminarium, udviklings- og forskningschef 

ved Vejlefjord Neurocenter og vismand i Kompetencerådet. Han har brugt 

de sidste 35 år på at skrive om og forstå hvilke handlinger og tankeproces-

ser, der ligger til grund for tænkning, undervisning, læring, kreativitet og 

samarbejde.

Kjeld Fredens er forfatter til 187 artikler og 8 bøger, herunder: Mennesket i 

hjernen – En grundbog i neuropædagogik, 2012

Udadreagerende adfærd 

v. Bo Heilskov Elvén

Onsdag, den 2. april 2014, kl. 13.00-16.00

Udadreagerende adfærd opstår sjældent i et vakuum, men 
skal ses i relation til det pædagogiske arbejde. Det indebærer, 
at man i den pædagogiske ramme kan forebygge og håndtere 
adfærden uden at stille særlig store krav til den unge.
Når vi i arbejdet med unge mennesker med fx. udviklingsfor-
styrrelser mødes af udadreagerende adfærd, skyldes det ofte, at 
vi stiller for høje krav til det unge menneskes omstillingsparat-
hed samt sociale og kommunikative evner. Adfærden kan virke 
voldsomt udfordrende på vores faglighed som professionelle, 

og mange oplever at stå tilbage med en utilstrækkelighedsfor-
nemmelse.
Som bekendt er det ikke kun antallet af medarbejdere, men 
også kvaliteten af indsatsen, der har betydning. Særligt når vi 
taler om mennesker med sammensatte problemstillinger, bør 
metoder og indsatsstrategier altid vælges ud fra den enkelte, 
og løbende tilpasses den enkeltes reaktioner. Det afgørende er 
derfor, at vi er i stand til at vurdere og sætte ind med den rigtige 
pædagogiske indsats.

Bo Heilskov Elvén er autoriseret psykolog og arbejder i hele Norden med 

supervision og uddannelse. Han har i mange år beskæftiget sig med psykisk 

handicappede med problemskabende adfærd, særligt med metoden Low 

Arousal. Han har udgivet bogen »Problemskabende adfærd - ved udviklings-

forstyrrelser eller udviklingshæmning« og er bl.a. tilknyttet Socialstyrelsen og 

Videnscenter for Autisme. Læs mere på http://www.hejlskov.se/ 
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sitet, seminarierektor ved Skive Seminarium, udviklings- og forskningschef 

ved Vejlefjord Neurocenter og vismand i Kompetencerådet. Han har brugt 

de sidste 35 år på at skrive om og forstå hvilke handlinger og tankeproces-

ser, der ligger til grund for tænkning, undervisning, læring, kreativitet og 

samarbejde.

Kjeld Fredens er forfatter til 187 artikler og 8 bøger, herunder: Mennesket i 

hjernen – En grundbog i neuropædagogik, 2012

Udadreagerende adfærd 

v. Bo Heilskov Elvén

Onsdag, den 2. april 2014, kl. 13.00-16.00

Udadreagerende adfærd opstår sjældent i et vakuum, men 
skal ses i relation til det pædagogiske arbejde. Det indebærer, 
at man i den pædagogiske ramme kan forebygge og håndtere 
adfærden uden at stille særlig store krav til den unge.
Når vi i arbejdet med unge mennesker med fx. udviklingsfor-
styrrelser mødes af udadreagerende adfærd, skyldes det ofte, at 
vi stiller for høje krav til det unge menneskes omstillingsparat-
hed samt sociale og kommunikative evner. Adfærden kan virke 
voldsomt udfordrende på vores faglighed som professionelle, 

og mange oplever at stå tilbage med en utilstrækkelighedsfor-
nemmelse.
Som bekendt er det ikke kun antallet af medarbejdere, men 
også kvaliteten af indsatsen, der har betydning. Særligt når vi 
taler om mennesker med sammensatte problemstillinger, bør 
metoder og indsatsstrategier altid vælges ud fra den enkelte, 
og løbende tilpasses den enkeltes reaktioner. Det afgørende er 
derfor, at vi er i stand til at vurdere og sætte ind med den rigtige 
pædagogiske indsats.

Bo Heilskov Elvén er autoriseret psykolog og arbejder i hele Norden med 

supervision og uddannelse. Han har i mange år beskæftiget sig med psykisk 

handicappede med problemskabende adfærd, særligt med metoden Low 

Arousal. Han har udgivet bogen »Problemskabende adfærd - ved udviklings-

forstyrrelser eller udviklingshæmning« og er bl.a. tilknyttet Socialstyrelsen og 

Videnscenter for Autisme. Læs mere på http://www.hejlskov.se/ 
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