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Sorgkonference
- omsorg i sorgen

Tid & sted
Den 3. juni 2019 på Comwell Middelfart
Kl. 9.00-16.00
Tilmelding
Tilmeld dig inden den 29. april 2019 via www.seminarer.dk eller kontakt os på telefon 6615 9043.
Du vil efter tilmelding blive spurgt om, hvilke to workshops du ønsker at deltage i.
Priser
Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: SØLVkunde-status. Efter fem deltagelser: GULDkunde-status.
Find din pris her:

Pris
Med maillisterabat
Uden maillisterabat

med SØLVkunde-rabat

med GULDkunde-rabat

kr. 2.655,-

kr. 2.522,-

kr. 2.390,-

kr. 2.950,-

kr. 2.803,-

kr. 2.655,-

Priserne er ekskl. moms.
Se status for din arbejdsplads på www.seminarer.dk under Loyalitetsrabat v.h.a. EAN eller CVR-nummer, hvor du
også kan se vores øvrige arrangementer og tilmelde dig vores nyhedsmail. Her kan du også læse gældende betalings- og afbestillingsregler.
Deltagerbevis
Du får deltagerbevis på dagen.

Sygdom, død og sorg er et eksistentielt livsvilkår. Og dermed en stor del af dit
professionelle arbejde uafhængigt af, om du arbejder med børn, unge,
voksne eller ældre, pårørende eller den døende selv. Sorg har længe været et
tabubelagt fænomen i vores kultur.

Med indskrivning af sorgdiagnosen i WHO’s diagnosemanual er der grundlagt
en forventning om, at du som fagprofessionel forholder dig til sorg og
sørgende. Sorgkulturen er under forandring i Danmark, og alle bliver berørt af
den nye tænkning på området.
Sorgkonferencen sætter fokus på sorgforståelse og vigtigheden af sorg hos
den efterladte. For at kunne hjælpe efterladte og sørgende er det en nødvendighed at have forståelse for sorgen og sorgprocessens mekanismer i kroppen
samt viden om sorgkulturen i Danmark. Når døden nærmer sig, og den døende
skal miste sine nærmeste, sig selv og sin væren i verden, bliver den døende også
ramt af sorg, som det ligeledes er vigtigt at forholde sig til. Sorgkonferencen
giver dig en unik 360 graders forståelse af sorg - både den døendes og de
pårørendes inden døden samt de efterlevendes efter døden.
Konferencen byder på oplæg, workshops og slutteligt en paneldebat med fire
af landets førende forskere og praktikere - nemlig psykolog og ph.d. Mai-Britt
Guldin, hospitalspræst Christian Juul Busch, psykolog og ph.d. Ester Holte
Kofod samt ph.d. og post doc. Allan Køster.

Konferencens program*
Kl. 08.30 - 09.05 Velkomst, morgenkaffe og brød
Kl. 09.05 - 10.20 Korte faglige præsentationer ved:
- Mai-Britt Guldin, psykolog, ph.d. og seniorforsker
- Christian Juul Busch, hospitalspræst
- Ester Holte Kofod, psykolog, ph.d. og post doc.
- Allan Køster, ph.d. og post doc.
Kl. 10.20 - 10.30 Pause
Kl. 10.30 - 12.00 Workshop - 1. runde
1. Sorg ærer tabet. Om sorgforståelse i Danmark i dag
		 v/Mai-Britt Guldin
2. Den døendes sorg v/Christian Juul Busch
3. Sorgen set i et kulturelt perspektiv v/Ester Holte Kofod
4. Kropshukommelsens rolle i sorgprocesser v/Allan Køster
Kl. 12.00 - 13.00 Frokost
Kl. 13.00 - 14.30 Workshop - 2. runde
1. Sorg ærer tabet. Om sorgforståelse i Danmark i dag
		 v/Mai-Britt Guldin
2. Den døendes sorg er en anden sorg v/Christian Juul Busch
3. Sorgen set i et kulturelt perspektiv v/Ester Holte Kofod
4. Kropshukommelsens rolle i sorgprocesser v/Allan Køster
Kl. 14.30 - 14.50 Pause med kaffe og kage
Kl. 14.50 - 15.55 Paneldebat med Mai-Britt Guldin, Christian Juul Busch,
Ester Holte Kofod og Allan Køster
*Der kan forekomme ændringer af de angivne tidspunkter.

Konferencens eksperter og indhold
Konferencen består af 4 workshops - du vælger hvilke 2 du ønsker at deltage på hhv. formiddag og eftermiddag.
Du vil efter din tilmelding blive spurgt om, hvilke 2 workshops du ønsker at deltage i.
Psykolog, ph.d. og seniorforsker Mai-Britt Guldin beriger dig med følgende workshop:
Workshop 1: Sorg ærer tabet. Om sorgforståelse i Danmark i dag
Sorg ærer tabet, og det er i kontakten med sorgen, at helingen finder sted. Men hvordan
hjælper vi sørgende med det? Her må vi bruge al vores viden om sorg for at kunne støtte
bedst muligt. Workshoppen sætter fokus på:
- hvor vi er henne i vores forståelse af sorg i dag
- sorgforståelsen belyst via den systematiske forskning i danskernes sorgreaktioner
- To-sporsmodellen som forståelsesmodel
- sorgdiagnosen, som samfundsmæssigt præger vores italesætning af sorg
Undervisningen vil være inspireret af dels sørgendes egne fortællinger og Mai-Britt Guldins
mangeårige erfaring med sorgterapi.
Hospitalspræst Christian Juul Busch byder på workshop med følgende indhold:
Workshop 2: Den døendes sorg
Den døendes sorg er en anden sorg end de efterlevendes sorg, men lige vel en sorg - nemlig
sorgen over at nærme sig sin død og at skulle miste sine nærmeste, sig selv og sin væren i
verden. Den døendes sorg må beskrives på en anden måde end de efterlevendes sorg.
Workshoppen sætter fokus på:
- hvad der karakteriserer den døendes sorg
- intensiteten i den døendes sorg – mellem vemod og fortvivlelse
- eksistentiel uro og angst - og hvad der hjælper, når angsten er værst
- dimensioner i den døendes sorg – mellem ’ønsket om at leve’ og ’trangen til at give op’,
’håb’ og ’frygt’, ’tab’ og ’gevinst’
Psykolog og ph.d. Ester Holte Kofod holder en workshop med fokus på:
Workshop 3: Sorgen set i et kulturelt perspektiv
For at kunne møde sørgende på en kvalificeret og omsorgsfuld måde, er det væsentligt at
tage højde for de kulturelle rammer og betingelser, som sorgen udspiller sig indenfor. Workshoppen sætter fokus på:
- sorgkultur(er) i Danmark før og nu, og hvor vi er på vej hen
- kulturelle perspektiver på den nye sorgdiagnose (vedvarende sorglidelse, ICD-11)
- sorgkultur i omsorgssektoren, og hvad vi som omsorgspersoner bringer med i mødet med
den sørgende
- Sorgkultur i familien - et familie- og netværksorienteret perspektiv på sorgstøtte
Workshoppen bliver krydret med diskussioner i grupper, cases og øvelser, hvor du bliver
inviteret til at reflektere over egne normer, forventninger og erfaringer med sorg.

Ph.d. og post doc. Allan Køster gennemfører en workshop med følgende indehold:
Workshop 4: Kropshukommelsens rolle i sorgprocesser
Workshoppen sætter fokus på kropshukommelsens rolle i sorgprocesser. Vi bliver præsenteret for det perspektiv, at selvom sorgforskningen stort set har glemt at tematisere kroppen,
så er den fundamental for en forståelse af:
- hvordan sorgprocesser opleves fra individets perspektiv
- vigtigheden af en kropsligt aflejret fornemmelse af den afdøde
- hvordan dette er relevant for at kunne bevare kontakten og dermed et bånd til den afdøde

