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Program for ViTSi-konference d. 27/10 2015 
Odin Havnepark, Lumbyvej 11, 5100 Odense C 

 
Multipel sclerose i et siddestillings- og aktivitetsperspektiv 
  8.30 –   9.00   Velkomst, kaffe, te og morgenbrød. 
 
  9.00 – 10.30  Multipel sclerose – en sygdom med forbedrede 

behandlingsmuligheder.  
V. Peter Vestergaard Rasmussen, Overlæge, Ph.D. Neurologisk Afdeling 
F, Aarhus Universitetshospital. 
Diagnose og sygdomsforståelse. 
Forløb af sygdommen og behandlingsmuligheder 
Symptomatisk behandling. 
 

10.30 – 10.45  Pause. 
 
10.45 – 11.45  Multipel sclerose og kognition.  

V. Lisbet Marstrand, Neuropsykolog, Neurologisk afd. Dansk Multipel 
Sclerose Center Rigshospitalet. 
Hvordan viser de kognitive funktionsnedsættelser sig i 
kommunikationen med borgeren?  
Hvilke psykologiske mekanismer kan påvirke kommunikationen, og 
hvordan håndteres de kognitive problemer?  
Hvad skal man være opmærksom på ift. kommunikation, forholdemåde 
og beslutningstagen? 
Hvad er kognition? 

   
11.45 – 12.30  Frokost. 
 
12.30 – 13.15  Fokus på menneskers mål og ønsker for livet i en hverdag med 

Sclerose som medspiller. 
V. Lene Kallmayer, Ergoterapeut & Inge Gjerrild Søgaard, 
Rehabiliteringsleder, Ergoterapeut og Master i Positiv Psykologi, 
Sclerosehospitalet i Ry. 
- når det er nødvendigt at økonomisere med energien  
- når overblik og planlægning bliver udfordret 
- når der stilles særlige krav til den mentale robusthed 
- når sclerosen er så fremskreden, at det at "klare sig på marginaler" får særlig 
betydning for meningsfuld aktivitet og deltagelse. 
Vi vil komme omkring emner som fatique, kompensationsmuligheder i 
hverdagen, Mental Robusthed og aktivitetsudøvelse i kørestole, el-scootere, 
arbejdsstole og diverse hjælpemidler ift. nedsat fysisk funktion.  
 

 
13.15 – 13.30  Pause 
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13.30 – 14.30  24 timers positionering af scleroseramt borger. 
  V. Dorte Støvring, Fysioterapeut DS – Consulting. 

Case der følger en svært fysisk og kognitivt ramt borger, som bor på 
plejehjem. Hvilke udfordringer kan vi møde i forhold til analyse, 
implementering og opfølgning hos borgeren med en progredierende, 
neurologisk sygdom? 

14.30 – 14.45 Pause 
      
14.45 – 16.00 Præsentation af ViTSi-arbejdsgruppernes arbejde: 
 
 
14.50 – 15.10 Siddestillingsanalyse light  

– en enkel instruktionsvideo på YouTube til fri afbenyttelse.  
 

 
15.10 – 15.25 Hofteselens placering og trækretning.  
 
 
15.25 – 15.40 ICF-inspireret skema til brug når data fra siddestillingsanalyse skal
   overføres til valg af kørestol og pude. 
 
 
15.40 – 15.55 STOP TRYKSÅR – SKAB FORANDRING  

– en proces i Faaborg Midtfyn Kommune. 
 

 
15.55 – 16.15  Opsamling og tak for i dag. 
 
 
Vi glæder os til at se Jer 
De bedste hilsner 
Styregruppen i ViTSi 
 
Spørgsmål kan rettes til Styregruppen: 
 
Erik Johansen ejo@ptu.dk 
Hanne Andersen had@R82.com 
Dorte Støvring dorte.stovring@mail.dk 
Mary Petersen mpn@socialstyrelsen.dk  
Helle Dreier helle@siddestillingskompagniet.dk  
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