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Seminar 2015 
 

Agiteret adfærd 

 
 
 

 
 
 
 

 
Aktualitet 
Agiteret adfærd forekommer hyppigt hos patienter med TBI. 
Tallene på forekomsten varierer alt efter hvornår i 
rehabiliteringsforløbet patienterne er observeret for agiteret 
adfærd og ud fra hvilken definition, der er anvendt. Blandt 
fagfolk er der ikke konsensus omkring definitionen af agiteret 
adfærd. Endvidere findes der ingen redskaber til 
udredning/vurdering, som gør det muligt at kunne skelne mellem 
sub-grupper af agiteret adfærd, og dermed at kunne tilrettelæge 
den rette medicinske behandling og terapeutiske indsatser. 
 
Deltagere 
Sygeplejersker, SOSU, neuropsykologer, læger, ergoterapeuter, 
fysioterapeuter, pædagogisk personale med interesse inden for 
hjerneskaderehabilitering – forløb under indlæggelse og efter 
udskrivelse. 
 
Oplægsholdere 
Dr. Rodger Ll. Wood. Professor of Clinical Neuropsychology. 
College of Medicine, Swansea University. 
Ingrid Poulsen. Sygeplejerske, ph.d., leder af forskningsenheden 
RUBRIC, Afd. for Højt Specialiseret Neurorehabilitering, 
Rigshospitalet – Glostrup. 
Vibeke Wagner. Fysioterapeut. Afd. for Højt Specialiseret 
Neurorehabilitering, Rigshospitalet – Glostrup. 
Bente Juul. VISO specialist, neuropædagogisk konsulent, PD 
psyk. certificeret coach, Hjerneskaderådgivningen. 
Susanne Bommelund. VISO specialist, konsulent, certificeret 
coach, Hjerneskaderådgivningen. 
 
Form 
Sessioner med mundtlige præsentationer á 45-60 minutters 
varighed. 

 
Sprog 
Dansk og engelsk. 
 
Program 
09.00 - 09.30: Ankomst. Kaffe/te med morgenbrød. 
 
09.30 - 09.45: Velkommen til seminar. 
 
09.45 - 10.30: Dr. Rodger Ll. Wood. 

TID OG STED: 
Torsdag den 17. 
september 2015. 
Mødecenter Odense, 
Buchwaldsgade 48, 
5000 Odense C 
 
PRIS: 
Medlemmer 450 kr.  
Ikke-medlemmer 700 kr. 
 
Dækker seminar og 
forplejning under mødet. 
 
TILMELDING: 
Senest torsdag den 13. 
august 2015 på mail til 
akil@filadelfia.dk 
 
Maks. antal deltagere er 
100, derfor er det ”først 
til mølle princippet”, der 
gælder. 
Tilmeldingen er bindende. 
 
HUSK venligst ifm. 
tilmeldingen at oplyse: 
Titel, navn, adresse og 
EAN-nr. 
 
START & SLUT: 
Seminaret begynder kl. 
9.30 og slutter kl. 16.00. 
 
BEMÆRK 
For evt. indmeldelse i 
DSNR inden seminaret, 
benyt venligst selskabets 
hjemmeside: 
www.neurorehabilitering.dk  
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• Neurobiological basis of emotion regulation to 
examine factors associated with poor temper 
control 

• Disorders of emotional recognition and 
expression associated with poor temper 
control 

• Contrasting impulsive end episodic aggression 
• Pharmacological and psychological 

approaches to treatment 
 
10.30 - 10.40:  Pause. 
 
10.40 - 11.25: Dr. Rodger Ll. Wood fortsat. 
 
11.25 – 11.35: Pause. 
 
11.35 – 12.15: Dr. Rodger Ll. Wood fortsat. 
 
12.15 - 13.15: Frokostbuffet. 
 
13.15 - 14.15: Ingrid Poulsen og Vibeke Wagner 

• Udredning af patienten med agiteret adfærd – 
Agitated Behavior Scale (ABS) 

• Indsatser, som er rettet mod patienten med 
agiteret adfærd 

• En case-beskrivelse – et forløb under 
indlæggelse 

 
14.15 - 14.45: Pause. Kaffe/te med kage.  
 
14.45 - 15.45:  Bente Juul og Susanne Bommelund 

• Udredning af borgeren med agiteret adfærd 
• Indsatser, som retter sig til borgeren med den 

agiterede adfærd (rammebetingelser) 
• En case-beskrivelse – et forløb efter 

udskrivelse 
 
15.45 – 16.00:  Afslutning.   


