
 

 
Konferencen er arrangeret i et samarbejde mellem  

Dansk Neuropædagogisk Selskab 

 og University College Lillebælt 
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www.neuropaedagogik.dk 

 

 
 

Landskonference 

Når jeg ikke er som jeg var - 

når jeg ikke kan det jeg kunne, 
hvem er jeg så? 

- en konference om identitetskonstruktion 

Oplæg v. Adjunkt Chalotte Glintborg &  

Mikael Vittrup 

Torsdag den 19. april 2018 

Konferencen afholdes i 

BYGNINGEN, Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle 

 

http://www.neuropaedagogik.dk/


 

Konferenceprogram 

09.00 – 09.30 Ankomst, registrering og kaffe 

 

09.30 – 09.40 Velkomst v/ DaNS’ formand Signe Sørensen 

 

09.40 – 12.15 Objekt eller individ? – perspektiver på identitets-(re)konstruktion hos 

 personer der rammes af hjerneskader og deres nære pårørende. 1. del 

 v. Adjunkt Chalotte Glintborg 

  

12.15 – 13.00 Frokostbuffet  

 I pausen vil Ann-Helen Pettersen fra Institut for Hjernetræning være 

 tilstede og præsentere sit tilbud. Læs om tilbuddet på

 https://www.hjernetraening.dk/ 

 

13.00 – 14.15 Hjerneskaderamt - Forstå dig selv på ny 

 v. Mikael Vittrup 

  

14.15 – 14.30  Pause med kaffe, the og kage 

 

14.30 – 15.30  Objekt eller individ? – perspektiver på identitets-(re)konstruktion hos 

 personer der rammes af hjerneskader og deres nære pårørende. 2. del  

 v. Adjunkt Chalotte Glintborg 

  

15.30 – 15.45  Afslutning  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

16.00 – 17.00   Generalforsamling (dagsorden ifølge vedtægter) 

 Alle medlemmer er velkomne! 

 
 

 

Praktiske oplysninger 

Dato  Torsdag den 19. april 2018 

 

Tid  Kl. 9.00 - 15.45 

  Derefter generalforsamling i DaNS kl. 16.00 (kun for medlemmer) 

 

Sted  BYGNINGEN, Ved Anlægget 14B, 7100 Vejle 

 

Konferencepris Kr. 1.050,- inkl. moms - for medlemmer af DaNS 

   Kr. 1.250,- inkl. moms - for ikke-medlemmer 

   Priserne er inkl. forplejning og øvrige omkostninger. 

 

Tilmelding  Senest den 19. marts 2018 

   Tilmelding skal ske elektronisk på www.ucl.dk/konferencer   

   Konference nr. 8230000218 

 

   Tilmeldingen er bindende. I tilfælde af afbud kan en anden deltage. 

   Oplysninger herom bedes sendt til sekretær Sussi Skjoldan susk@ucl.dk  

 

Kursusbevis  Der udleveres kursusbevis til deltagerne. 

 
  

https://www.hjernetraening.dk/
http://www.ucl.dk/konferencer
mailto:susk@ucl.dk


 

 
 
Objekt eller individ? – perspektiver på identitets-(re)konstruktion hos 
personer der rammes af hjerneskader og deres nære pårørende.   

v. Adjunkt Chalotte Glintborg 
 
Chalotte Glintborg, Adjunkt i Rehabiliteringspsykologi, Center for 
Developmental and Applied Pscyhological Science (CeDAPS), 
Aalborg Universitet. 
Hvad bidrager til en forandret identitet når et menneske rammes af 
en hjerneskade? En erhvervet hjerneskade opstår pludselig, og fra 
det ene øjeblik til det andet befinder man sig midt i et langstrakt 
behandlings- og rehabiliteringsforløb, revet væk fra det liv man 
levede. Her begynder en proces, hvor man ikke kun skal komme sig 
over de umiddelbare fysiske og neurologiske følger af hjerneskaden, 
men også fra de vidtrækkende konsekvenser det har for en som 
menneske. Ikke kun det pludseligt forandrede liv påvirker ens 
identitet, men også forandrede blikke fra pårørendes, omverdenen 
og mødet med det professionelle hjælpesystem. Når man træder 
ind i et rehabiliteringsforløb er der en risiko for at personer med 
hjerneskader objektgøres og konstrueres i reducerede positioner, 
hvilket påvirker selvforståelse og identiteten yderligere. Når vi taler 
om fagprofessionelles syn på personer, der rammes af hjerneskader taler vi også om fagprofessionelles syn 
på sig selv som fagpersoner. Noget tyder på et skærpet behov for at professionelle bliver bedre til at se 
mennesket, de skal samarbejde med og lader dette menneskes unikke identitet være udgangspunkt for 
relationen og rehabiliteringsarbejdet frem for at lave et generaliseret tredje af personen, med risiko for 
objektgørelse. 
 
 

Hjerneskaderamt - Forstå dig selv på ny 
v. Mikael Vittrup  
 
Mikael Vittrup (f. 1982) blev i 2004 ramt af hjerneblødning. Skrev 
sin selvbiografi Flyvske Tanker i 2007 omhandlende hans oplevelse 
af det at få en hjerneskade. Arbejder i dag som ergoterapeut, og 
som foredragsholder hvor han fortæller omkring sine oplevelser 
som hjerneskaderamt og fagperson. Har afholdt 60 oplæg i løbet af 
de sidste 10 år, på Ergoterapeutskolerne, rehabiliteringscentre mv. 

Hans oplæg er centreret omkring den 
psykologiske bearbejdning af traumet, 
hvilket han selv ser som et manglende 
fokus område i rehabiliteringen af 
hjerneskaderamte. 

 
Oplægget tager udgangspunkt i selvbiografien ’Flyvske tanker’, om bogen er bl.a. 
sagt: 
’En fin patientberetning, som kommer ud over det private, og beskriver den 
smertelige proces med alvor, humor og fandenivoldskhed’ (lektørudtalelse) 
’Bogen giver et uhyre stærkt indblik i Mikaels vedholdende kamp for at genfinde 
livsglæden. Den er derfor tankevækkende læsning for os alle…’ (Psykologi) 

  



 

 

 
Dansk Neuropædagogisk Selskab 

 

 
Medlemskab 

Selskabet kan som medlemmer optage alle, der indenfor det pædagogiske, 

sundhedsmæssige eller sociale område arbejder pædagogisk med personer 
med erhvervet hjerneskade. 

Formål 

Selskabets formål er at virke til fremme af neuropædagogikken ved bl.a. at: 

• Være forum for den neuropædagogiske debat inden for pædagogiske, 

psykologiske, sundhedsmæssige og sociale arbejdsområder. 
• Formidle udveksling af viden, synspunkter og informationer inden for 

området. 
• Profilere og synliggøre den neuropædagogiske indsats. 

• Være kontaktorgan til beslægtede fagområder i ind- og udland. 
• Forestå og igangsætte kursus- og efteruddannelsesaktiviteter på 

området. 
• Være i kontakt med Videnscenter for Hjerneskade og 

brugerorganisationer på området. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

             

 


