
 

 
 

NÅR SOCIALT UDSATTE 
BORGERE MØDER DEN  
LINDRENDE OMSORG 

 
TEMADAG 

 

PÅ ANKER FJORD HOSPICE 
29. SEPTEMBER KL 8.30-16.00 

 
 

 ER DER PLADS TIL ALLE PÅ HOSPICE? 
 
 HVIS DER SKAL VÆRE PLADS TIL ALLE, ER DER SÅ EN  
 PART, DER SKAL FLYTTE SIG? HVEM ER DET SÅ, DER SKAL 
 ÆNDRE ADFÆRD? 
 
 MAN ER SOM MAN ER, DET KAN IKKE LAVES OM 



Dagens program: 

08.30-08.55  Registrering af deltagere. Der serveres      
    boller og kaffe/te. Udstilling 
 

08.55-09.05    Velkomst samt kort præsentation af udstillere.  
 

09.05-10.35    For hvem er det et problem? Henrik Dannevang, social- 
        pædagog fra KRAP 
   
 

10.35-11.05  Pause. Udstilling 
 

11.05-12.05    Er vi forskellige, eller er vi bare mennesker, når vi får frakken 
    af. Ved tidligere forstander Ebbe  
    Miltersen Larsen Møltrup Optagelseshjem. 
 

12.05-13.05  Frokost, let anretning. . Udstilling 
 

13.05-13.50     En tidligere pårørende på Anker Fjord Hospice, Jette Jensen
  fortæller om opholdet, hvordan hendes bror tog imod   
        den omsorg, han blev vist og den hjælp, han fik tilbudt -og  
        hvad der i særlig grad var vigtigt for ham.  
 

13.50-14.20  Kaffe og the. Udstilling 
 

14.20-15.20    Lise-Lotte Efryd Vejen-Jensen fortæller sin personlige historie 
  om at være patient i Psykiatrien, hvordan man skaber  
        relationer og hvordan man som personale kan være imøde 
  kommende og rummende overfor dem, der ikke har lyst til    
  kontakt, eller har svært ved det.  
 

15.20-16.00  Afrunding og afslutning 

 

Når social udsatte borger møder den lindrende omsorg 



Præsentation af foredragsholdere 

Henrik Dannevang:  
Pædagogisk konsulent/projektleder og supervisior, ansat som VISO-specialist 
hos  
psykologcenter Skive/Viborg.  Har arbejdet med misbrug og psykiatri siden 1995.  
Henrik Dannevang arbejder ud fra KRAPsk mindset. Under foredraget vil han 
bruge skemaer fra KRAP som et fælles afsæt/fælles sprog. 
 
 
 
Ebbe Miltersen Larsen: 
Højskoleforstander. 24 år som forstander på Møltrup Optagelseshjem.  
”Når vi står ved kanten og taler os ud af livet møder vi alle spørgsmålet: Hvad var 
der i livsgåden ud over at æde, yde og sove...? Alt leve et liv på kanten af kanten 
kræver en god sans for balance og ikke mindst gode støttere.”  
 
 
 
Jette Jensen: 
Tidligere pårørende på Anker Fjord Hospice.  
Tilbragte mange dage på Anker Fjord Hospice i sommeren 2021 sammen med 
sin lillebror, der var uhelbredelig syg af kræft. Broderen havde levet et hårdt liv 
med stofmisbrug og kriminalitet.  
 
 
 
Lise-Lotte Efryd Vejen-Jensen: 
Ambassadør fra EN AF OS.  Tidligere patient i Psykiatrien. 
 
 
 
Jette Dupont Lauritsen: 
Konsulent i Psyk. Info Midt.  



Udstillere - et besøg værd! 

 
 

Abena  
 Sygeplejeartikler 

 
Apodan 

Sygeplejeartikler — Dynamisk kompression-sårbehandling. 
 
 

Cobi Rehab 
Hjælpemidler, bl.a. lejringspuder 

 
 

Eksistensen 
 Specialboghandel inden for emnerne teologi, religion og  filosofi. 
 

 
Botved 

Vi giver et løft. Hjælpemidler der giver komfort og sikrer et  
godt arbejdsmiljø. 

 

 
 
Tilmelding først til mølle princippet. Pris kr. 1000,00 inkl. moms 
Tilmelding er bindende. 
Tilmeldingsblanket findes på Anker Fjords hjemmeside : 
www.ankerfjordhospice.dk.   
under arrangementer og temadag. 
 
 

 


