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VELKOMMEN TIL  
CENTER FOR OLIGOFRENIPSYKIATRI

En ny sæson med spændende og udviklende kurser i relation til mennesker med 
udviklingshæmning og psykiske lidelser står for døren. Centrets kurser tager 
udgangspunkt i den praktiske hverdag for behandlere, pædagoger og andre som 
har tilknytning til mennesker med udviklingshæmning. De fleste af vores kurser 
afholdes i Jylland, men efter en del opfordringer vil en del af kurserne nu også blive 
udbudt på Sjælland, nærmere bestemt i Ringsted.

I år tilbyder vi kurser om
HAPS udviklingsmulighederne
Seksualitet og udviklingshæmning
ADHD og udviklingshæmning
Traumer og udviklingshæmning
Low arousal og udviklingshæmning

  Risikovurdering i praksis
 Demens og udviklingshæmning
Psykiatri og udviklingshæmning I-II

  Jura og udviklingshæmning
Med kroppen i centrum

 Gruppevejledning

Huskurser
Kan I ikke komme til os, kommer vi gerne til jer. Centret tilbyder undervisning, 
supervision og kortere kurser arrangeret på bosteder og dagtilbud efter aftale. På 
et hus-kursus foregår undervisningen hos jer, og når det passer jer. Undervisningen 
skræddersys efter jeres behov med udgangspunkt i jeres borgere.

Vi afholder også to konferencer
Efter stor succes i 2017 byder vi igen i år velkommen til en konference om 
udviklingshæmmede lovovertrædere, hvor en række anerkendte fagfolk vil 
holde foredrag, og så glæder vi os rigtig meget til at lancere bogudgivelsen 
"Udviklingshæmning - en grundbog" på en bogkonference, hvor en række af bogens 
bidragsydere kommer og taler om deres faglige område.

Vi håber, at du finder vores tilbud brugbare og inspirerende og byder dig hjerteligt 
velkommen på vore kurser eller konferencer i 2018. 
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Oligofreni foreningen
… er en forening som blev stiftet i efteråret 1989 og lagde grundstenen til 
Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning, der i dag har fået navnet Center for 
Oligofrenipsykiatri.

Aktuelt er Oligofreniforeningens væsentligste opgave at drive Center for Oligofrenipsykia-
tri, der løser en række opgaver i relation til udviklingshæmning og psykiatri:

 Centret kan undersøge og behandle mennesker med udviklingshæmning, og personale 
     grupper kan søge vejledning og supervison vedrørende borgere med udviklingshæm-      
     ning. 

 Centret kan lave undersøgelser af komplicerede psykiatriske/psykologiske/pædagogiske  
     problemstillinger i forbindelse med mennesker med udviklingshæmning og psykiatri,    
     herunder diagnostisk udredning af mennesker med anden kulturbagrund.

 Centret publicerer artikler på hjemmesiden www.oligo.nu, udgiver bøger, pjecer og an-    
     det oplysningsmateriale og skaber dialog på facebook-siden Center for Oligofrenipsyki- 
     atri.

 Og sidst men ikke mindst - som det fremgår af dette katalog - udbyder centret kurser  
      og konferencer i relation til udviklingshæmning og psykiatri med såvel danske som   
      internationale fagfolk.

Bliv medlem og opnå rabat på vores kurser
 Medlemmer og medarbejdere ved medlemsinstitutioner får en rabat på 100 kr. pr. 

     medarbejder pr. deltagelse i kurser og konferencer.
 Medlemmer kan gratis rekvirere et eksemplar af samtlige udgivelser, (dog mod betaling  

      af porto), så længe lager haves.

Pris
Det årlige kontingent er:

 100 kr. for enkeltpersoner
 250 kr. for institutioner og virksomheder med mindre end 25 ansatte
 500 kr. for institutioner og virksomheder med mere end 25 ansatte

Indmeldelse kan ske
 ved indbetaling på MobilePay 84742
 elektronisk på hjemmesiden www.oliforeningen.dk 

  ved indbetaling af kontingentet på konto nr. 9815-2505825341
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HAPS UDVIKLINGSMULIGHEDERNE
- i arbejdet med udfordrende adfærd og mange diagnoser

På dette workshop-kursus bliver deltagerne introduceret til HAPS-værktøjet, der kan 
give en dybere forståelse af borgerens adfærd og samarbejdet hos fagpersoner om 
borgeren. Deltagerne får mulighed for, at egne eksempler fra borgerne inddrages.
HAPS står for: Hvem personen er – hvilke diagnoser og viden er der om borgeren.
Adfærden præciseres og analyseres.
Pædagogiske tiltag det vil give mening at afprøve.
Samarbejdet omkring borgeren systematiseres – eksempelvis i forhold til viden, 
midler, medicin, kontakt til psykiater m.m.

Unnur Vestergaard er psykolog  med egen virksomhed og har årelang erfaring 
med brobyggende psykologiske og pædagogiske tiltag vedrørende borgere med 
udviklingshæmning og supplerende diagnoser. 

ADHD OG UDVIKLINGSHÆMNING
Gennem de senere år er det blevet klart, at også mennesker med udviklingshæmning 
kan have symptomer og afledte funktionsvanskeligheder, der bedst kan forstås 
indenfor neuropsykologiske rammer. Der er gode behandlingsmuligheder, 
når diagnosen ADHD først er stillet, og derfor kan det være væsentligt i det 
pædagogiske arbejde at kende til lidelsens symptomer. ADHD omfatter bl.a. 
opmærksomhedsforstyrrelser, hyperaktivitet og impulsivitet.

På kurset gennemgås symptomer og funktionsvanskeligheder og principper for 
pædagogisk,  miljøterapeutisk og medicinsk behandling ved lidelsen ADHD.

Erik Pedersen har siden 2009 været overlæge ved Klinik for ADHD hos voksne og har 
forud for dette arbejdet som konsulent i Oligofreniteamet i Regionspsykiatrien Vest.

UNDERVISER:  Psykolog Unnur Vestergaard

PRIS: 1.595 kr. / medlemspris 1495 kr.

UNDERVISER: Overlæge Erik Pedersen

PRIS: 1.595 kr. / medlemspris 1495 kr.

5. september:

27. feb. 2019:
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3. oktober

TRAUMER OG UDVIKLINGSHÆMNING
Temadagen vil fokusere på fænomenet traumer, og på hvordan symptomerne på 
traumer kommer til udtryk hos mennesker med udviklingshæmning, bl.a. vil vi se 
på de differentialdiagnostiske kriterier for, hvad der er traumer, og hvad der ikke er 
traumer. 

Endvidere vil der blive sat fokus på, hvordan en udredning finder sted, og på hvorledes 
der kan indledes behandling samt en præsentation af pædagogiske handlemuligheder.

Arvid Nikolai Kildahl er psykologspesialist og arbejder til daglig ved Regional seksjon 
psykiatri, utviklingshemning/autisme, Oslo universitetssykehus.
VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT UNDERVISNINGEN ER PÅ NORSK.

UNDERVISER: Psykologspesialist Arvid Nikolai Kildahl

PRIS: 1595 / medlemspris 1495 kr.

UNDERVISER: Lektor Lena Nyborg Nansen

PRIS: 1.595 kr. / medlemspris 1495 kr.

SEKSUALITET OG UDVIKLINGSHÆMNING
Ifølge Lov om Social Service og FNs handicapkonvention er der forpligtelser til, at 
det pædagogiske personale kan og skal hjælpe borgeren med seksualiteten, såfremt 
han/hun ønsker det. Hjælpen kan have mange forskellige udtryk, men ofte holder 
de fagprofessionelle sig tilbage pga. usikkerhed om, hvor meget eller hvor lidt man 
må og kan hjælpe. På temadagen gennemgås de etiske og juridiske retningslinjer, 
og der præsenteres forslag til arbejdet i praksis, med respekt for både borgers og 
medarbejderes grænser. I løbet af dagen inddrages viden om seksualitet – både det 
”helt almindelige” og det, der udfordrer, støder og skræmmer.

Lena Nyborg Nansen er lektor i VIA UCs Efter- og videreuddannelsesafdeling, 
hvor hun bl.a. arbejder med undervisnings- og konsulentopgaver indenfor 
neuropædagogik, seksualvejledning og forebyggelse/håndtering af krænkende adfærd 
og konflikthåndtering.

12. september:
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LOW AROUSAL OG UDVIKLINGSHÆMNING 

Low Arousal er en tilgang og metode til at sikre, at borgeren kan bevare 
selvkontrollen. Det forudsætter viden om stress i borgerens liv samt viden om og 
analyse af, hvordan fagpersoner har en vigtig indflydelse som ”op- eller nedtrappere”. 
Formålet med Low Arousal er på både den korte og lange bane at forebygge kritiske 
situationer i praksis. Temadagen gennemgår grundprincipper i tilgangen, samt 
viden om, hvordan vi mennesker påvirker hinanden på godt og ondt. I løbet af dagen 
inddrages erfaringer fra deltagernes praksis. 

Lena Nyborg Nansen er lektor i VIA UCs Efter- og videreuddannelsesafdeling, 
hvor hun bl.a. arbejder med undervisnings- og konsulentopgaver indenfor 
neuropædagogik, seksualvejledning og forebyggelse/håndtering af krænkende adfærd 
og konflikthåndtering.

7. november: 

10. oktober: 

RISIKOVURDERING I PRAKSIS  

Psykolog Louise Brückner Wiwe introducerer på dette kursus Brückner Boksen, som 
er et analyseredskab til forståelse af komplekse borgere. Mange udviklingshæmmede 
borgere udviser en adfærd, der er udfordrende og uforståelig. På dette kursus får du 
mulighed for at få indsigt i et praksisnært redskab, der kan give et mere samlet billede 
af den udviklingshæmmedes personlighed, kompetencer og livserfaringer og derved 
give et godt udgangspunkt for en risikovurdering.
På dagen bliver du også introduceret for værktøjer, som kan anvendes til at vurdere 
og imødegå risikoen for konflikter, vold og trusler i arbejdet med udviklingshæmmede.
 
Louise Brückner Wive har årelang erfaring med undervisning og supervision af 
personale ved institutioner med udviklingshæmmede, herunder borgere underlagt 
retspsykiatriske foranstaltninger.

UNDERVISER:  Lektor Lena Nyborg Nansen

PRIS: 1595 kr. / medlemspris 1495 kr.

UNDERVISER: Psykolog Louise Brückner Wive

PRIS: 1595 kr. / medlemspris 1.495 kr.
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DEMENS OG UDVIKLINGSHÆMNING

Levealderen for mennesker med udviklingshæmning har gennem en årrække været 
stigende, og som resten af befolkningen kan udviklingshæmmede også blive demente.
Da udviklingshæmmede fra barndommen har kognitive funktionsnedsættelser i 
varierende grad, er det langt vanskeligere at diagnosticere en begyndende demens 
hos dem end hos andre. Men de vil også som andre mennesker opleve tab af 
færdigheder og ændringer af emotionelle tilstande.
 
På kurset vil de hyppigste demensformer, udredning og behandling blive gennemgået, 
ligesom tilstande der kan forveksles med demens vil blive omtalt.

Tilgangen  til den pædagogiske opgave er fokus på ressourcer.

Kirsten Agerskov Nielsen var med til at oprette en demensenhed for 
udviklingshæmmede på botilbuddet, Trindvold og Trindvold-skemaet. Kirsten 
har en demenskonsulentuddannelse og har igennem flere år undervist, givet råd 
og vejledning til medarbejdere, der løser opgaven med udviklingshæmmede med 
demens. 
Kirsten har modtaget Oligos-prisen for sit arbejde på demens-området.

Ulla Jacobsen har årelang erfaring med den lægelige behandling af 
udviklingshæmmede med demens og har fulgt mange borgeres demensforløb, helt 
fra personalets oplevelse af de første tegn på demenssygdommen, udredning af 
sygdommen til sygdommens sidste fase. Hun medvirker i filmen "For tidligt efterår," 
der skildrer udviklingshæmmede Gerdas demensforløb gennem ca. to år. 

TID OG STED: 16. maj, Diakonhøjskolen

TID OG STED: 17. september, Ringstedhallerne

UNDERVISERE: Læge Ulla Jacobsen og pædagog og leder Kirsten 
Agerskov Nielsen

PRIS: 1595 kr. / medlemspris 1495 kr.

16. maj:

17. september:
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5. november: 

JURA OG UDVIKLINGSHÆMNING

I arbejdet med udviklingshæmmede kommer man uundgåeligt ud for mange 
juridiske spørgsmål. Det danske samfund er i høj grad bygget op omkring det enkelte 
menneskes selvbestemmelsesret, men hvordan er lovgivningen så indrettet, for de 
mennesker der ikke kan udøve denne selvbestemmelse? På kurset gennemgås de 
vigtigste love og bestemmelser der regulerer, hvordan og under hvilke betingelser, 
der kan træffes bestemmelse over udviklingshæmmede, når de ikke kan træffe 
bestemmelse selv. Vi vil således se på værgemålsloven, magtanvendelsesreglerne 
og relevante bestemmelser om sterilisation og om samtykke til behandling, 
herunder inddragelse af pårørende. De strafferetlige foranstaltninger over for 
udviklingshæmmede vil også blive gennemgået.
 
 Der vil endvidere blive sat fokus på sundhedsloven, som har været særdeles 
omdiskuteret i forhold til tvangsbehandling af varigt inhabile. Behandling mod 
patientens vilje giver på den ene side mulighed for at helbrede behandlingskrævende 
sygdomme og kan i tilfælde af alvorlige sygdomme endda redde liv, men tvungen 
behandling kan på den anden side også være voldsomt indgribende og gå imod det 
enkelte menneskes ret til selvbestemmelse. På kurset gennemgås den nye Lov om 
anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. der træder i kraft 1. 
januar 2018 og som har særlig relevans for medarbejdere og ledere, der arbejder med 
psykisk udviklingshæmmede mennesker. 

Kurt Sørensen, speciallæge i psykiatri og leder af Center for Oligofrenipsykiatri. 
Han er desuden medlem af begge Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere i 
Region Midt.
Anne Marie Thyrring, jurist i Aarhus Kommune, hvor hun er beskæftiget med 
juridiske sager vedr. mennesker med udviklingshæmning. Hun er desuden formand for 
Samrådet vedrørende udviklingshæmmede lovovertrædere i Østjylland.

24. oktober:

TID OG STED: 24. oktober, Diakonhøjskolen

TID OG STED: 5. november, Ringstedhallerne

UNDERVISERE: Psykiater Kurt Sørensen og jurist Anne Marie Thyrring

PRIS: 1595 kr. / medlemspris 1495 kr
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MED KROPPEN I CENTRUM 

De udviklingshæmmede halter bagefter, hvad sundhed angår. De har mere overvægt 
og lever kortere tid end gennemsnitsbefolkningen, og mange mennesker med 
udviklingshæmning har ingen særlig erfaring med at være fysisk aktive. Men det kan 
lade sig gøre, og endda være til stor fælles glæde, når personalet kommer med på 
banen!

På kurset gennemgås, hvordan pædagoger og andre med en daglig tilknytning til 
udviklingshæmmede kan blive klædt på til rent fagligt at byde på spændende fysiske 
aktiviteter for udviklingshæmmede. 
Der vil dagen igennem være motionsaktiviteter og yoga inkluderet i undervisningen 
samt materialer til hjemmebrug, og det anbefales at møde op iført beklædning 
egnet til fysisk udfoldelse. De to undervisere har begge erfaring med at lave fysiske 
aktiviteter med udviklingshæmmede.

Lene Puggaard Madsen er  til daglig sundhedskonsulent i Assens Kommune, hvor hun 
bl.a. arbejder med livsstilkurser målrettet overvægtige udviklingshæmmede.  Lene 
har tidligere været idrætskonsulent i Dansk Handicap Idræts-Forbund og der udviklet 
og afholdt kurser i handicapidræt målrettet både frivillige instruktører og diverse 
faggrupper så som pædagoger, lærere og terapeuter.

Dorte Eifer er informationsmedarbejder på Center for Oligofrenipsykiatri og 
indehaver af Glad yoga, hvor hun laver yoga for udviklingshæmmede. 
Læs mere på www.gladyoga.dk

TID OG STED: 21. november, Diakonhøjskolen

TID OG STED: 1. oktober, Ringstedhallerne

UNDERVISERE: Sundhedskonsulent Lene Puggaard Madsen og 
informationsmedarbejder Dorte Eifer

PRIS: 1595 kr. / medlemspris 1495 kr.

21. november:

1. oktober:

- side 9 -



GRUPPEVEJLEDNING
- som pædagogisk metode i arbejdet med udviklingshæmmede

Kommunalt ses en spirende tendens til at fokusere en del af den pædagogiske 
indsats mod gruppevejledning af borgere med kognitive funktionsnedsættelser. 
Gruppevejledningen erstatter ikke den eksisterende pædagogiske indsats, men kan 
anvendes sideløbende med denne. Formålet med gruppevejledning er at skabe et rum, 
hvor borgeren med udviklingshæmning kan arbejde med selvudvikling sammen med 
ligestillede.
På temadagen præsenteres forskning og anbefalinger fra praksis ift. at anvende 
gruppevejledning som behandlingsindsats til borgere med udviklingshæmning. 
Derudover præsenteres gode råd til etablering og opstart, samt inspiration til 
indholdselementer i et vejledningsforløb.

Lena Nyborg Nansen er lektor i VIA UCs Efter- og videreuddannelsesafdeling, 
hvor hun bl.a. arbejder med undervisnings- og konsulentopgaver indenfor 
neuropædagogik, og forebyggelse af krænkende adfærd og konflikthåndtering.

HUSKURSER
- undervisning hos jer, når det passer jer

Centret tilbyder undervisning, supervision og kortere kurser arrangeret på bosteder 
og dagtilbud efter aftale. På et hus-kursus foregår undervisningen hos jer, og når det 
passer jer. Undervisningen skræddersys efter jeres behov med udgangspunkt i jeres 
beboere, og underviseren tager gerne stilling til enkelte beboeres problemstillinger 
på forhånd, så der på kursusdagen er god mulighed for at drøfte de konkrete 
udfordringer, som I møder i hverdagen. Vores erfaring er, at det er yderst værdifuldt, 
at mange ansatte får en fælles viden.

Priser for en hel dag. 17500 kr + transport
Priser for en halv dag 9000 kr + transport
Læs mere på www.oligo.nu/huskurser

UNDERVISER:  Lektor Lena Nyborg Nansen

PRIS: 1595 kr. / medlemspris 1495 kr.

5. december
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UDVIKLINGSHÆMNING OG PSYKIATRI I-II

På første kursusdag gennemgås psykiatriens grundbegreber, den almene 
psykopatologi, med beskrivelser af de forskellige psykiatriske symptomer. 
Særligt vil der blive fokus på adfærdsforstyrrelser og mani og depression (bipolar 
lidelse).
På anden kursusdag fortsættes gennemgangen af de psykiatriske symptomer, denne 
dag vil fokus blive lagt på på skizofreni og paranoide lidelser, ADHD, OCD og autisme. 
Endvidere vil der blive set på, hvordan diagnostiske hjælpemidler anvendes.

Begge kursusdage vil indeholde casehistorier om, hvordan symptomerne kommer 
til udtryk hos mennesker med udviklingshæmning. Deltagerne opfordres til at 
byde ind med egne eksempler på udfordringer fra hverdagen med mennesker med 
udviklingshæmning.
Kurset er særligt tilrettelagt for deltagere med beskeden psykiatrisk erfaring, men 
også mere erfarne vil kunne deltage med udbytte.

Kurt Sørensen, speciallæge i psykiatri, tidligere adm. overlæge på Oligofreniklinikken 
siden 1989 og fra 2014 desuden leder af Center for Oligofrenipsykiatri. I dag leder af 
Center for Oligofrenipsykiatri i Skødstrup. 

Anne Mette Sørensen, cand. psych. og aut. psykolog, har årelang erfaring fra PPR-
området, hvor hun har udredt og superviseret, især i forhold til børn og unge med 
særligt fokus på udviklingshæmning, ADHD og ASF - autismespektrumforstyrrelser.

TID OG STED: 28. februar og 2. maj, Diakonhøjskolen 

TID OG STED: 29. oktober og 26. november, Ringstedhallerne

UNDERVISERE: Psykiater Kurt Sørensen og psykolog Anne Mette 
Sørensen

PRIS: 3195 kr. / medlemspris 2995 kr.

28. februar  og 2. maj

2-DAGS KURSUS
29. oktober og 26.nov:
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BOGKONFERENCE: 
UDVIKLINGSHÆMNING  

- EN GRUNDBOG
30. MAJ 2018:

Nu udkommer bogen:

Udviklingshæmning – en grundbog

Det fejrer vi med et brag af en konferencedag, hvor nogle af hovedpersonerne 
bag kapitlerne optræder. Kom og mød blandt andre psykolog Bo Hejlskov Elvén 
og sygeplejerske, forsker og enhedsleder Trine Lise Bakken fra Norge, der 
fortæller om psykiatri, adfærdsproblemer, pædagogik og low arousal.
Hør også om udviklingshæmning, kroppen, de unge og LEV, når andre af 
forfatterne bag bogen holder foredrag. Alle deltagere får et gratis eksemplar af 
bogen.

KONFERENCEPROGRAM: 

• Centerleder og psykiater Kurt Sørensen: Velkomst og præsentation af bogen.
• Psykolog Bo Hejlskov Elvén: Håndtering af problemskabende adfærd – et low 
arousal-perspektiv.
• LEVs formand Anni Sørensen: LEV – På vej og på vagt.
• Sygeplejerske og Cand.San. Trine Lise Bakken: Udviklingshæmmede med 
psykiske lidelser.
• Informationsmedarbejder og indehaver af Glad yoga, Dorte Eifer: Stræk dig 
glad, et kort indslag med stoleyoga.
• Ergoterapeut Maria Sørensen og fysioterapeut Linnea Møller: Fysiologiske og 
neurologiske veje til muligheder og livsfunktion.
• Psykolog Charlotte Buch Hansen: Overgangen fra ung til voksen.

PRIS: 1995 kr. inkl. forplejning ekskl. moms.
MEDLEMMER af støtteforeningen får 100 kr. i rabat.
LÆS MERE: www.oliforeningen.dk     
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29. AUGUST 2018:
Efter stor succes i 2017 arrangerer vi igen i år vores store konference om 
udviklingshæmmede lovovertrædere. BOOK DIN PLADS allerede nu!

KONFERENCEPROGRAM: 

Mentalerklæringer - udviklingshæmmede fejlbedømmes
 /ved psykiater Jens Lund, medlem af Retslægerådet og   
 medlem af Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i Region  
 Nordjylland.

Engelske erfaringer med psykoterapi og tiltag i behandlingssystemet
 /ved psykolog Peter Langdon, professor ved Tizard Centre.

Seksuelt bekymrende og krænkende adfærd hos børn og unge   
 med udviklingshæmning.
 /ved psykolog Mimi Strange, direktør ved Janus Centret.

Samrådene vedr. voksne udviklingshæmmede lovovertrædere
      /ved jurist Anne Marie Thyrring, formand for Samrådet vedr.                       
      udviklingshæmmede lovovertrædere i Østjylland.

Grænsesætning: Personalets påvirkning af grænseoverskridende 
adfærd.

 /ved psykolog Unnur Vestergaard, indehaver af Brobyggende   
 psykologi og pædagogik.

PRIS: 1995 kr. inkl. forplejning ekskl. moms.
MEDLEMMER af støtteforeningen får 100 kr. i rabat.
LÆS MERE: www.oliforeningen.dk

KONFERENCE OM  
UDVIKLINGSHÆMMEDE 

LOVOVERTRÆDERE
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DIGITALT NYT: CENTRETS VÆRKTØJS-APP KOMMER I 2018: 

Observationsskemaer, screeningsredskaber og checklister er vigtige redskaber i det pædagogiske arbejde 

for at sikre borgere med udviklingshæmning en god sundhed og trivsel. I virkelighedens verden kan det 

være en tidskrævende opgave først at udfylde skemaer, herefter gøre resultaterne op og finde tidligere 

skemaer frem for at observere en udvikling over tid. Så tidskrævende at det i mange tilfælde sikkert ikke 

bliver gjort. 

Sådan behøver det ikke at være længere. Center for Oligofrenipsykiatri har lavet OLIGO Notes for at tage 

al det tidskrævende ud af arbejdet med observationsskemaer og screeningsredskaber. Du kan i løbet af 

få minutter udfylde et skema - f.eks. på din mobil - og du har med det samme de bearbejdede resultater, 

både i tal og overskuelig grafik. Skema og resultater kan du så gemme som pdf og  vedhæfte journal eller 

udskrive på printeren. Med en anonym identifikationskode kan du vælge at gemme skemaet og ved senere 

udfyldelse af dette vil du automatisk få sammenligning med tidligere resultater. Ønsker du at gentage 

scoring af et skema med jævne mellemrum, kan du få OLIGO Notes til at sende dig en påmindelse som 

SMS eller e-mail, når det er tid til at udfylde skemaet igen. 

 

OLIGO Notes kommer med en række internationalt anerkendte og validerede screeningsredskaber 

specielt velegnede til brug for mennesker med psykisk udviklingshæmning. Med OLIGO Notes følger 

licens til skemaerne, og du kan derfor frit anvende dem uden at betale afgift. OLIGO Notes  kan 

skræddersys efter dine behov, så skemaer, som du plejer at bruge, bliver en del af programmet.   

Du kan bruge OLIGO Notes både på din mobil og din tablet. Med din personlige adgangskode kan du 

derfor bruge programmet på den enhed, som du har ved hånden. OLIGO Notes kører både på Android og 

IOS.

Vi holder intro-kurser i OLIGO Notes: Læs mere på WWW.OLIGO.NU
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LÆS MERE: 

Du kan læse mere om det enkelte kursus og underviserne på www.oligo.nu/kurser
Alle kurser er inkl. forplejning.

KURSUSSTEDER FOR HELDAGSKURSER:

Kurser i Jylland: Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg. (5 km fra Aarhus C)
Kurser på Sjælland: Ringstedhallerne, Tvær Allé 8, 4100 Ringsted. 

OVERNATNING:

Diakonhøjskolen har 16 værelser indrettet til overnatning.  
Et enkeltværelse koster 250 kr. / dobbeltværelse 450 kr.  
Send mail til info@oligo.nu for nærmere info og bestilling.

TILMELDING OG AFBUD MED MERE:

Tilmeldingsfrist er 14 dage før det enkelte kursus. 
Ved afbud senest 6 uger før kursusstart refunderes det fulde kursusgebyr. 
Ved senere afbud refunderes kursusgebyret ikke. 
Ved eventuel aflysning fra vores side på grund af sygdom eller for få tilmeldinger   

 refunderes det fulde kursusgebyr naturligvis. 
Vi forbeholder os retten til at aflyse et kursus 10 dage før afholdelse, hvis der er 
for få tilmeldinger, eller der opstår force majeure omstændigheder. 

 

Alle priser er ekskl. moms.

Tilmeldingen foregår elektronisk på vores hjemmeside:

WWW.OLIGO.NU/KURSER

PRAKTISK INFO
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LIDT OM OS

Center for Oligofrenipsykiatri informerer om psykiske lidelser hos mennesker 
med udviklingshæmning, bl.a. gennem:
 

Hjemmesiden www.oligo.nu 

Facebooksiden Center for Oligofrenipsykiatri 

Oligofreniforeningen www.oliforeningen.dk  
Du kan støtte Centrets virke med et medlemskab og opnå rabatter på 
kursusdeltagelse og andre fordele.

WWW.
OLIGO.
NU
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29. AUGUST 2018:
Efter stor succes i 2017 arrangerer vi igen i år vores store konference om 
udviklingshæmmede lovovertrædere, så BOOK DIN PLADS allerede nu til 
early bird pris (indtil 1. februar 2018) – der bliver rift om de 150 pladser!

FORELØBIGT KONFERENCEPROGRAM: 

Mentalerklæringer - udviklingshæmmede fejlbedømmes
 /ved psykiater Jens Lund, medlem af Retslægerådet og   
 medlem af Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i Region  
 Nordjylland.

Engelske erfaringer med psykoterapi og tiltag i behandlingssystemet
 /ved psykolog Peter Langdon, professor ved Tizard Centre.

Seksuelt bekymrende og krænkende adfærd hos børn og unge   
 med udviklingshæmning.
 /ved psykolog Mimi Strange, direktør ved Janus Centret.

Grænsesætning: Personalets påvirkning af grænseoverskridende 
adfærd.

 /ved psykolog Unnur Vestergaard, indehaver af Brobyggende   
 psykologi og pædagogik.

PRIS: EARLY BIRD indtil 1. februar 2018: 1795 kr. inkl. forplejning. 
Fra 2. februar 2018: 1995 kr. inkl. forplejning
MEDLEMMER af støtteforeningen får 100 kr. i rabat.
LÆS MERE: www.oliforeningen.dk

KONFERENCE OM  
UDVIKLINGSHÆMMEDE 

LOVOVERTRÆDERE

Q

- side 17 -


