
 
 
Pris for deltagelse i seminaret i Ishøj d.2-3 maj 2013:  
Enkeltværelse: 1450 kr for medl. / 1650 for ikke-medl.  
Dobbeltværelse : 1150 for medl. / 1400 kr for ikke medl. 
Uden overnatning med middag: 1000 kr for medl / 1200 kr for ikke medl. 
Uden overnatning og uden middag: 900 kr medl / 1100 kr for ikke medl.  
 
Der er kun 12-15 enkeltværelser, efter først til mølle princippet. 
 
Tilmelding:  
Online-tilmelding sker på www.etf.dk/psykiatri/ 
 
 
Sted : 
Seminaret finder sted på  
Danhostel Ishøj Strand 
Ishøj Strand 13 
2635 Ishøj 
Tlf. + 45 63 17 28 06 
 

 
Hvad får du med hjem fra seminaret:  

 styrket forståelse af kompensationstankegangen 

 synliggørelse af koblingen mellem psykisk sygdom og nedsatte mentale 
funktioner 

 øget viden om nye teknologiske hjælpermidler til patienter/borgere med 
psykisk sygdom 

 en introduktion til de nyeste hjælpemidler indenfor det psykiatriske felt 

 øget viden om formidling af hjælpemidler  

 praksis-inspiration til metodisk anvendelse af teknologisk app ved 
udskrivining/udflytning til egen bolig  - Projekt Min vej 

 øget viden om  ÅBEN DIALOG i praksis - en helhedsorienteret og 
klientcentreret tilgang,  som fælles fagligt afsæt for både behandlings - og 
socialpsykiatrien 

 introduktion til VIL-KAN-SKAL modellen og PLOTBOX - et narrativt metodesæt 
 
 
 

 

ERGOTERAPIFAGLIGT SELSKAB FOR PSYKIATRI OG 

PSYKOSOCIAL REHBABILITERING 

 
 
 

 
 

Fremtidens 

rehabiliteringsplaner 

- ny teknologi og metoder  

i den tværfaglige indsats  
 

Kortere, billigere, og mere effektive tværfaglige 

rehabiliterings - og ressourceforløb 

ved psykisk sygdom. 

Hvad gør og kan ergoterapeuterne ? 

 

DEN 2.-3. MAJ 2013 I ISHØJ  
Danhostel Ishøj Strand 13, 2635 Ishøj  

www.etf.dk/psykiatri/


Programmet for den 2. maj 
Kl  09.30 – 10.00  Ankomst og morgenmad 
 

Kl. 10.00 – 10.10  Velkommen ved formand Irene Bendtsen 
 

Kl  10.10 – 11.15  Hjælpemidler  til mestring af hverdagen ved psykisk sygdom 
 Kender vi de nyeste " Hjælpemidler til støtte for mentale funktioner ved psykisk 
 sygdom"? Det er netop titlen på den bog, som ergoterapeut Lilly Jensen, har 
 været med til at udgive i 2012. Lilly giver os en teoretisk indføring i kompensa-
 tionstankegangen, brugen og effekten af hjælpemidler i psykiatrien.  - samt 
 en gennemgang af de nyeste hjælpermidler til den psykosociale indsats. 
 

Kl.11.15 – 11.30   Pause  

Kl.11.30 – 12.15  Hjælpemidler forsat ...... 
   

Kl.12.15 – 13.00   Frokost  
  
Kl  13.00 – 13.15  Mental og fysisk opkvikker  
 

Kl 13.15 - 14.15 Projekt MIN VEJ -  en metode &et værktøj/hjælpemiddel ( APP),  
 som det enkelte menneske med en sindslidelse kan bruge i sin hverdag, så han 
 eller hun kan blive klogere på forhold i sindslidelsen og på handlemuligheder i 
 hverdagen. V.Projektleder Solveig Roepstorff, Cand.psych.aut.,  og 
 bruger/medudvikler, Allan Styrbæk 
   

Kl.14.15 – 14.30  Pause  

Kl 14.30 – 15.15 Gruppe-drøftelser/opsamling om brugen af teknologiske 
 hjælpemidler i den psykosociale rehabiliteringsindsats   
 

kl 15.15 - 15.30   Netværksøvelse  
 
Kl.16.00 – 17.00  Generalforsamling i Ergoterapifagligt selskab for Psykiatri 
 &psykosocial rehabilitering.  
 Se  dagsorden og indkaldelse på selskabets hjemmeside  
 

Kl.18.30  Middag  inkl. 1 drik 

Programmet for den 3. maj 

 
Kl  08.15 - 08.30  Er du morgenstiv? - Så stræk ud med Maria 

 

Kl  08.30 – 09.30  Åben dialog -  ny fælles tilgang for indsatsen i begge sektorer 
 Psykiatriens Hus i Silkeborg  huser både behandlings- og socialpsykiatriens 
 indsats. Sammen kører de et projekt om en integreret  og helhedsorienteret 
 indsats med Åben Dialog som metode.  To ergoterapeuter kører netværksmøder 
 efter Åben dialog- metoden og fortæller dels om metoden og deres erfaringer.  
 Ved ergoterapeuterne Tove Linjordet, Regionspsykiatrien Silkeborg og Annette 
 Bjerrisgaard Orluf, Silkeborg Kommune og evt bruger. 
 

Kl 09.30 – 09.45 Pause 
   
Kl 09.45 – 10.45 Gruppedrøftelser og opsamling om Åben Dialog  
 

Kl 10.30 – 10.45 Pause 
 

Kl 10.45 – 12.15 Er du rundtosset, resigneret eller robust ergoterapeut? 
 Vi slutter seminaret af med at fokusere på os selv, vores arbejdsliv og trivsel. 
 Hvordan  leder vi os selv, når vi presses af et system, der blinker billigst, bedst, 
 mest veldokumenteret? Frederikke Larsen,  konsulent i Villa  Venire, får os 
 til at reflektere over spændingsfeltet og prioriteringerne  mellem  vores VIL-KAN-
 SKAL opgaver. Forholdet mellem VIL og SKAL handler om vores trivsel. Den 
 enkeltes VIL møder en række krav og vilkår - og det reagerer vi forskelligt på. 
 Vi vil arbejde med PLOTBOX -  et narrativt metodesæt, der fremhæver de 
 skabende muligheder i fortællingens magt og kraft.  

kl 12.15 - 13.00 Frokost  
 
kl 13.00 - 14.45  Vi arbejder videre med Frederikke Larsen omkring   
 VIL-KAN-SKAL modellen.  
 Der indlægges en pause mellem kl 14 - 14.45 
 

Kl 14.45 – 15.00 Afslutning på selskabets 2. seminar 


