
KLINIK FOR HANDICAP OG 
REHABILITERINGSPSYKOLOGI
v/ Tia Hansen og Chalotte Glintborg

(Under forudsætning af fornøden godkendelse)

KANUK bliver til KHARE



Fokus og værdigrundlag
• Programmet bygger på bac’en, men nu tilføjes anvendelsesredskaber

• Fokus på voksne med handicap (”særlige udfordringer”) – rehabilitering, livskvalitet, inklusion og 
evidens

• Handicap henviser til en fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse.

• Psykologer/psykologien kan levere eller opfinde (selvhjælps)værktøjer til marginaliseringstruede 
voksne

• Dette bliver en af de væsentligste opgaver for psykologer de næste mange år
• Behovet findes. I kan skabe jeres jobmuligheder. 

• Evidensbasering er vejen frem. Og en udfordring

• Forskningsbaseret praksis
• via Center for Developmental and Applied Psychological Science (CeDAPS)
• via committed samarbejde med kommune, der har behov for klinikkens ydelser
• Tæt integration mellem undervisning, praksis og forskning

• Uddannelse til bæredygtigt arbejdsliv



• Optager 8-10 studerende i 2015. 
• Praktik: 

• Intern, samarbejde med Aalborg Kommune
• Superviserede rehabiliteringspsykologiske forløb med senhjerneskadede 

og pårørende
• (u.f.a.n.g.)

• Krav til studerende: Commitment
• I alle faser ansvarlighed, teamwork, teori-praksis-forskning spiral
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VAP-1 
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VAP-2/praktik 
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TPV projekt 
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Anvend det                      

Beskriv/videregiv det                       

Udvikl det                       

 



KHARE ÅRGANG 1
KHARE 2015’s VAP (efterår 2015)



Rammesætning (x2): 
Rehabiliteringspsykologi med klienter med 
senhjerneskade og deres pårørende



Psykoedukation og 
kognitiv adfærdsterapi

Krop

Tanke

Adfærd Følelse
Rikke Schultz,
Cand.psyk. aut.



Identitetsrekonstruktion

TURNING 
POINT

P1  mujer 

recuperada

P3
Victim

A drive. Her own
strenght

P2
Mother

P2
Working
woman

P5 
Strong 
woman

Fear to
die

Family
support

She left
home

Daughters’ 
sake

Voice of the
sister

P10
Bad and 

incompetent

P1 Recovered

P8  
Frightened

La Mata et al (in press)

Manuel de la Mata Benitez
Professor i psykologi, Sevilla



Mette Kold, cand. psych., 
ph.d. og Chopra Center 
certificeret meditationslærer

Billeder og tekst fra: http://mettekold.dk/ 

Mindfulness



”AAT does not replace or substitute for 
counseling. AAT is a method 
incorporated into counseling for 
additional therapeutic gain.”
Chandler (2012, p. 134)

Dyreassisteret intervention



Derefter
• Medfølelse og selvmedfølelsestræning

• Brug & beskriv det
• Psykoedukation
• Superviseret forløb med klienter/pårørende
• Rapportskrivning, (pulje)ansøgning

• Udvikl det
• Speciale: I programmet, vidensgenererende, empirisk 



Vi må videre



Vi må videre

Vi taler gerne med jer om hvordan

i 2.130 kl 13.15-14.15

Chalotte og Tia



EFTERTANKER



”Under forudsætning af fornøden 
godkendelse” 

• Hvad mangler:
• Forpligtende aftale med kommunen, der kan fungere i praksis
• OK fra alle relevante ledelsesniveauer (her og kommunen)
• OK fra SN til at langsom opstart (8 studerende, max 10) 
• (alternativt opstart-tilskud, men budgettet har det svært)

• Hvad sker der, hvis KHARE ikke kan realiseres fra 2015?
• Nødudgave af KANUK/KHARE:

• samme undervisningsemner, men færre timer 
• 12 studerende
• Praktik (forskningspraktik, praktik hos samarbejdspartnere, find selv 

pladser, gerne internationalt, psykologis fælles praktikpulje som 
bagstopper)


