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OKTOBER 			
											2019
Ved Olga Rumciman
OM STEMMEHØRING
										

Onsdag den 2. oktober 2019 kl. 13.00- 15.00
At høre stemmer er et fænomen, som har eksisteret
igennem hele menneskehedens historie og i forskellige
kulturelle kontekster. Og mens man i nogle perioder og
kulturer betragtede mennesker, som hører stemmer, som
nogle, der havde særlige (spirituelle) evner, er stemmehøring i dag som regel forbundet med sindslidelse, almindeligvis skizofreni.
Forskningen viser, at omkring 4 % af verdens befolkning
hører stemmer, men kun omkring en tredjedel af dem
kommer i kontakt med psykiatrien. Forskellen mellem disse
to grupper er, at sidstnævnte har en overvægt af negative dominerende stemmer. De fordomme, der hersker
omkring det at høre stemmer gør, at det stort set kun er
denne gruppe som er synlig.
I sit foredrag vil Olga belyse stemmehøring (og beslægtede fænomener) ud fra et recovery- og traumeperspektiv.
Forskningen peger på, at psykoser og psykotiske fænomener som stemmehøring ofte optræder som en reaktion på
traumatiske oplevelser eller dybe eksistentielle kriser.
I modsætning til den kliniske psykiatri betragter man inden
for recovery bevægelsen disse fænomener som både
meningsfulde og som havende en funktion for den enkelte.
Ud fra recovery perspektivet handler det derfor ikke om at
arbejde på at disse fænomener forsvinder, men om at give
”stemmerhøreren” ejerskab af sine oplevelser, redskaber
til at finde mestringsstrategier, en mulighed for at finde
forståelige forklaringer på stemmerne m.m. Det handler
om at tage kontrollen tilbage, og den resulterende empowerment det giver åbner dørene for recovery.

Olga Runciman er uddannet psykolog fra Københavns
Universitet og har afsluttet en Åben Dialog familie-terapeut uddannelse i London. Olga har selv i en årrække
været tvangsindlagt i psykiatrien med en skizofreni diagnose og driver i dag den terapeutiske praksis Psycovery,
hvor hun har specialiseret sig i behandling af mennesker
med psykoser og andre svære psykologiske lidelser.
Hun er en eftertragtet foredragsholder og har bl.a. holdt
oplæg for Folketinget om nedbringelse af tvang og medicinering i psykiatrien, og for WHO og FN om menneske
rettigheder inden for psykiatrien.

NOVEMBER 		
SPADSERESTOK
											2019
										
METAFORER SOM SAMTALENS

Om at anvende metaforer i narrative praksis
Ved Kirsten Børsting
Onsdag den 6. november 2019 kl. 13.00 15.00

Narrative samtaler kan være undersøgende, støttende og
bearbejdende. Uanset formål kan anvendelse af metaforer
fungere som en spadserestok der giver støtte til samtalen,
hjælperen og den hjælpesøgende.
Metaforer skaber samtale-rum imellem det velkendte og
ukendte og den hjælpesøgende kan spadsere på opdagelse
i sine fortællinger, skabe samtaletråde og konstruere indre
fortællinger som kan give oplevelsen af sammenhæng og
orden i situationer, der ellers kan forekomme kaotiske.
Oplægget vil fokusere på at inspirere dig til at anvende
metaforer i din samtale-praksis.
Oplægget tager udgangspunkt i case-fortællinger fra
Kirstens praksis, så du metodisk får indblik i:
Hvad en metafor er
Hvordan du kan anvende metaforer
Hvorfor metaforer kan støtte menneskers agenthed i
relation til DET de søger hjælp til.

Kirsten Børsting er specialist og supervisor i børnepsykologi/klinisk psykologi og stifter af Robust Psykologhjælp i
Aarhus, hvor hun tilbyder håndgribelig hjælp til familier,
voksne, børn, unge og professionelle.
Kirsten har en international efteruddannelse i narrativ
terapi og er efteruddannet i hypnoterapi og SOMA
kropsterapi.
Kirstens praksis er kendetegnet ved arbejdet med
fortællinger. Hun opfatter alle samtaler og
fortællinger som uendelige rejser i livets mangfoldigheder: unikke for hvert enkelt menneske, som søger og får
hjælp.

RESILIENS I ET SYSTEMISK
PERSPEKTIV
Ved Jakob Mosgaard

DECEMBER
		2019

Onsdag den 4. december 2019 kl. 13.00 15.00
Alle unge støder på udfordringer og problemer i deres liv,
men nogle gennemgår større belastninger end andre. Men
hvordan klarer de fleste sig alligevel igennem barndommen og ungdommen med mod, drømme og handlekraft?
Det er dette spørgsmål, som begrebet “resiliens” forsøger
at besvare.
Resiliens handler om at kunne klare sig godt på trods af
modstand, og at udholde og tilpasse sig og fastholde mål,
selv når alting tilsyneladende går skævt. Og det er ikke blot
evner, nogle er heldige at være født med, og andre ikke.
Ud fra et systemisk perspektiv kan vi med fordel forstå
resiliens som et socialt fænomen, og som noget, vi professionelle rent faktisk kan have en indflydelse på.
Oplægget vil præsentere nogle systemiske grundpointer
for at forsøge at forstå resiliens og dens betydning for de
unge, men også for at tale for, at det faktisk gør en forskel,
om vi fokuserer på fejl og mangler, eller på modstands
handlinger, værdier og håb. Oplægget vil også komme med
bud på, hvordan vi kan blive bedre til:
1) at støtte de unges udvikling af resiliens, og
2) at opdage den resiliens, der allerede er til stede, uanset
hvor skjult den kan virke.

Jacob Mosgaard er psykolog og specialist i psykoterapi.
Han har i mange år arbejdet med unge og familier samt
med de professionelle, som arbejder med dem. Han er
supervisor og underviser inden for flere områder, blandt
andet det socialpædagogiske og psykiatriske.
Han har længe været optaget af systemiske og narrative
teorier og praksisser og har skrevet en del artikler og
bogkapitler om emnet. Senest har han i 2018 skrevet
bogen “100 myter om kærlighed og forelskelse”.

SOCIAL ARV, GHETTOOPVÆKST OG
ANDRE POPULÆRE, MEN MISVISENDE
FORKLARINGER PÅ UNGES PROBLEMER

FEBRUAR
		2020

Ved Morten Ejrnæs
Onsdag den 5. februar 2020 kl. 13.00-15.00
Social arv, modtagelse af kontanthjælp, opvækst i et
ghettoområde, religion eller andre ”en-faktor-forklaringer”
fremstilles ofte som årsagerne til børns alvorlige sociale
problemer. Realiteten er imidlertid, at vi desværre hverken
ved særlig meget om, hvorfor problemerne opstår, eller
hvilke indsatser, der generelt kan afhjælpe eller forebygge problemerne. I denne situation opstår der ofte myter
om, at det fx er forældrenes egenskaber og adfærd, der
er den afgørende forklaring på, hvorfor det går et barn
skidt. Sådanne “en-faktor-forklaringer” er skadelige for det
sociale arbejde, fordi de både kan medføre stigmatisering
af bestemte befolkningsgrupper og forkert prioritering af
indsatser. Men hvordan kan vi undgå, at det sociale arbejde baseres på fordomme og myter?
Her er der sjældent brug for snuptagsløsninger i form af
nye regler eller ”standardmetoder” og heller ikke for overordnede ”strategier mod parallelsamfund”. Der er derimod
brug for en ny professionel faglighed, hvor viden om risiko,
chanceulighed samt resiliens (modstandsdygtighed og
mestringsevne) i det danske samfund er central. Medarbejdernes teori og erfaring kan nemlig bruges til at anlægge
et helhedssyn på hvert enkelt barns eller ungs situation.
Dermed kan medarbejderen leve sig ind i det enkelte barns
unikke situation. Det giver tillige bedre mulighed for dialog
og dermed inddragelse af børn, unge og forældres eget syn
på deres situation. Indsatserne kan på den måde tilpasses
til både den konkrete situation og det enkelte individs syn
på problemerne, og hvad der kan hjælpe.

Morten Ejrnæs er lektor emeritus ved Aalborg Universitet. Centrale temaer i hans undervisning og forskning har
været: teorier om sociale problemer, etniske minoriteters
økonomiske og sociale situation, fattigdom, anvendelsen
af begrebet social arv i forskning og socialt arbejde samt
professionelles faglighed og tværprofessionelle
samarbejde.
For øjeblikket arbejder han på et projekt om professionelles risikovurderinger. Han har skrevet bøger og arikler
om disse temaer og senest bogen: Ulighed, fattigdom og
sociale problemer, Dafolo 2019.

AT ARBEJDE MED TRAUMER
Ved Janne Dolma
Onsdag den 4. marts 2020 kl. 13.00 - 15.00

		MARTS
		 2020

Der har i de seneste år været en øget opmærksomhed
på at traumer kan være en medvirkende faktor til, at
mennesker udvikler psykiske lidelser. I sit oplæg vil Janne
tale om, hvordan man kan arbejde med traumer. Det er
den løsningsfokuserede, narrative og systemiske metode
udviklet af Allan Wade kaldet Respons Baseret Praksis,
som Janne vil tage udgangspunkt i. Men andre narrative
tilgange til traumer vil også indgå i oplægget.
Respons baseret praksis tager udgangspunkt i den
reaktion, respons eller modstand, som mennesker, der
udsættes for vold, overgreb eller nedværdigende behandling, anvender som reaktion og strategi på at håndtere
disse hændelser.
Denne respons er ofte ubevidst og kan antage mange
forskellige udtryksformer – f.eks. selvskade eller psykiske
symptomer. Men selv om denne respons ved første øjesyn
kan forekomme uhensigtsmæssig, indeholder de forskellige modstandsstrategier som regel skjulte styrker ift. at
tage vare på sig selv, som der kan bygges videre på.
Ved at være opmærksom på den respons en person altid
vil yde, når vedkommende udsættes for traumatiske oplevelser, og ved at anerkende den respons, er det muligt at
genoprette personens værdighed og trivsel.
Ofte vil der dukke færdigheder og sunde udtryksformer op,
når man nysgerrigt undersøger personlige responser. Disse
er vitale i en helbredelsesproces efter et traume.
Den professionelles respons har også en betydning i denne
helbredelsesproces, og vil ligeledes blive berørt i oplægget.

Janne Dolma er uddannet psykolog, og har været
ansat på Platangården i 13 år, og har således en
mangeårig og indgående erfaring med arbejdet
på et bosted og med unge med komplekse problemstillinger.
Janne er autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi og supervision.
Hun har en særlig interesse i at arbejde gruppeorienteret med vold, trusler og traumer, og har været
med til at udvikle Platangårdens gruppe-orienterede krisehåndtering.
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Foredragene holdes på:

Platangårdens Ungdomscenter
Præstegårdsvej 8
4760 Vordingborg

Hvad koster det?

Hvert foredrag koster 300 kr. inkl. kaffe, kage og frugt

Betaling

Betaling sker via EAN-nr. for offentlige og Se-nr. for private
Du tilmelder dig på: platangaarden@regionsjaelland.dk
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Dit navn
Arbejdsplads
Afdeling
Mailadresse
EAN-nr. (offentlige)
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