
 

 

 
 
 

FADD inviterer til DØGNSEMINAR om 

UDSATTE BØRN OG UNGE MED PSYKISKE UDFORDRINGER 

Selvskade, politisk høring, ’Jeg er så syg i hovedet, at jeg næsten 
er normal’, Køn og kønsidentitet blandt børn og unge – herunder 

ønsker om kønsskifte, Sociale medier - og professionel ageren i en 
digital børne- og ungekultur, mentalisering & nytænkning inden for 

socialområdet 

11.-12. maj 2020 på 

Comwell, Middelfart 

 

 
 

 

www.facebook.com/foreningenfadd 



 

 

 
 

 
 

Kamilla Østergaard Asmussen & Markus Taulborg Hummelmose, begge     
miljøterapeuter på Holmstrupgård: Hvordan arbejder man helt praktisk helt 
tæt på svær og alvorlig selvskade? 
Vi har en hypotese om, at flere institutioner i kommunerne/ regionerne står 
med daglige udfordringer i forhold til selvskade. Vi vil på den baggrund holde 
oplæg og invitere til dialog omkring selvskade og den behandling, vi arbejder 
med/ ud fra på Holmstrupgård. Hvad betyder det eksempelvis for en 
personalegruppe? Hvordan holder vi ud sammen? Hvordan har vi selv 
personligt mærket arbejdet komme “tæt” på? Hvordan søger vi at forstå den 
unge som individ, samtidig med at vi arbejder ud fra forståelse af deres 
diagnoser? Vores oplæg tager afsæt i vores pædagogisk arbejde på afd. 
Lunden, herunder den viden, tilgang og metoder vi arbejder ud fra. 

 
 

Politisk høring: Trine Torp (SF) og Per Larsen (Konservative)  
Hvad skal 10 års handlingsplanen for psykiatrien omhandle– så 
det skaber mest mulig gavn for børn og unge i psykiatrien? 

 

Sara Hauge: Brugerperspektiv: Jeg er så syg i hovedet at jeg næsten er normal  
Sara Hauge lider af diagnosen paranoid skizofreni, har psykisk sygdom og det 
som det indebærer også hendes  store interesse. Hun har været i behandling i 8 
år, og kender efterhånden rimelig godt til hele den psykiatriske verden.  
derfor har jeg valgt at skrive et foredrag om disse temaer. 
Med udgangspunkt i sin egen historie, blander hun poetry slam, digte fra 
sinseneste digtsamling og tanker omkring de nævnte temaer, til et foredrag 
med masser af energi og poesi.  
 

 
 

Jacob Birkler, etiker og tidligere formand for etisk råd & 
Helge Sune Nymand, Næstforperson, FSTB - Foreningen for 
Støtte til Transkønnede Børn diskuterer, hvordan praktikere mest 
meningsfuldt og respektfuldt kan forholde sig til Køn og 
kønsidentitet blandt børn og unge – set i det lys, at flere børn/unge 
giver udtryk for ønsket om at skifte køn. 

 
 

Tore Kargo, afdelingsleder Social tilsyn ØST:  Sociale medier - og professionel 
ageren i en digital børne- og ungekultur 

• Den professionelle digitale relation 
• Hvad er på færde netop nu - tendenser? 
• Hvor er risici – hvordan skal vi beskytte og skærme de unge, så de ikke 

slår sig i det digitale? 
• Hvor er potentialerne i det digitale – også for anbragte børn og unge? 
• Hvad skal der til, for at vi som socialpædagogiske professionelle kan 

placeres os gunstigt i forhold til børnenes digitale dannelse? 
• Hjælpeværktøjer til jeres lokale arbejde   

 



 

 

 

Anders Bonderup Kirstein, chefpsykolog på Dyssegården 
Mentalisering i miljøterapi 
Mentalisering er en central menneskelig evne til at skabe mening og forståelse 
af sig selv og andre. Vores evne til at mentalisere muliggør forståelsen af, at 
mentale tilstande (f.eks. følelser, ønsker og behov) ligger bag vores handlinger 
og adfærd. Vores egen evne til at mentalisere er det vigtigste redskab, vi har 
som arbejdere indenfor det psykosociale behandlings- og omsorgsarbejde. 
Samtidig er det en evne som let kommer under pres og som kan mistes 
midlertidigt. Oplægget beskriver, hvordan mentalisering kan indgå som et 
centralt grundlag i miljøterapeutisk arbejde med børn og unge. Der er fokus på, 
hvordan man genkender mentaliseringssvigt og arbejder med at genrejse 
mentaliseringsevnen, når den svigter. 
 

 

Steffen Lykke Ramussen: Nytænkning inden for socialområdet 
I bund og grund er jeg iværksætter med socialt fokus. I fritiden bokser jeg, 
spiller trommer og går meget op i filosofi, historie og samfund.  
Forud for alt det her lavede jeg en masse kulturarbejde i Aarhus og lavede bl.a. 
Danmarks første 360 graders pladeselskab.. Jeg har copy/pastet noget tekst jeg 
fandt på nettet som fortæller lidt om baggrunden for at være, hvor jeg er idag: 
Steffen Rasmussen er tidligere kendt for hans arbejde med Danmarks første 
360 graders pladeselskab Strange Ears samt Vækstlagsrådgivningen, 
magasinet ´Det Nye Sort´ og planlægningen af en række større indoor-
festivaller.  

 

INFORMATION 
• Målgruppen: Ledere og medarbejdere fra ALLE FADDs 

medlemsinstitutioner 
• Deltagerbetalingen udgør 2950,- kr. pr person og inkluderer alle 

måltider (ex drikkevarer) oplæg og overnatning på enkeltværelse. 
• Tilmelding sker ved at sende en mail til: Trine Lykke Olsen 

kassereren@dyssegaarden.dk  - senest den 27. marts 2020 
• Oplys: institution, stilling, navn(e), mailadresse på alle deltagere samt 

EAN‐nummer  

• Pladser fordeles efter først til mølle princippet. 
• Tilmelding er bindende  
• Der udsendes deltagerliste ultimo april 2020 
• Sted: Comwell, Middelfart 
• Oplysninger om program: Henrik Kaustrup info@fadd.dk    

 
Med venlig hilsen 
 
Psykiatrigruppen i FADD 

• Rasmus Ladefoged Dinnesen, forstander Holmstrupgård 
• Malene Dahl Sørensen, afdelingsleder Godhavn 
• Henrik Kaustrup, FADD 
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Program 

11. maj 
09.30 Check-in, kaffe/te - brød og velkomst 
10.00  Kamilla Østergaard Asmussen & Markus Taulborg Hummelmose,  
                 begge miljøterapeuter på Holmstrupgård: Hvordan arbejder man helt  
                 praktisk helt tæt på svær og alvorlig selvskade? 
10.45  Det gode spørgsmål til og det gode svar fra… 
11.00  Pause 
11.15  Politisk høring: Trine Torp, MF, psykiatriordfører (SF) og Per Larsen, MF,     
                 psykiatriordfører (K): Hvad skal 10 års handlingsplanen for psykiatrien      
                 omhandle– så det skaber mest mulig gavn for børn og unge i psykiatrien? 
12.30  Frokost 
13.30  Sara Hauge: Brugerperspektiv: Jeg er så syg i hovedet, at jeg næsten 

er normal 
14.15  Det gode spørgsmål til og det gode svar fra… 
14.30  Pause 
14.45  Jacob Birkler, etiker & tidligere formand etisk råd og Helge Sune  
            Nymand, næstforperson i FSTB: Køn og kønsidentitet blandt børn og  

unge – set i det lys, at flere børn/unge giver udtryk for ønsket om at skifte 
køn  

15.30  Det gode spørgsmål til og det gode svar fra… 
15.45  Pause 
16.00  Tore Kargo, afdelingsleder Social tilsyn ØST:  Sociale medier - og  
                 professionel ageren i en digital børne- og ungekultur 
16.45  Det gode spørgsmål til og det gode svar fra… 
17.00  Pause 
17.15  Refleksioner over dagen 
  
12. maj 
09.00  Anders Bonderup Kirstein, chefpsykolog på Dyssegården:  
                Mentalisering i miljøterapi 
09.45  Det gode spørgsmål til og det gode svar fra … 
10.00  Pause 
10.15  Steffen Lykke Ramussen: Nytænkning inden for socialområdet 
11-00  Det gode spørgsmål til og det gode svar fra … 
11.15  Afrunding på seminaret 
11.30  Grab-your-lunch-and-go 
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