
Invitation til temagruppemøde tirsdag d. 2. juni kl. 9:30 – 15:30 
Rosenbækhuset, Rosenbæk Torv 30, 5000 Odense 

 

Robusthed & Resiliens – gennem hele livet ! 

Hvad gør mennesker – unge som ældre - robuste og modstandsdygtige?  

Og hvad kan pille robustheden ud af mennesker? 

Temadagen stiller skarpt på robustheds- og resiliensbegrebet. Det foregår gennem tre indlæg som på hver deres måde og i forhold 

til forskellige aldersgrupper perspektiverer fænomenet ”robusthed”. Deltagerne får rig mulighed for at drøfte emnet i grupper. 

 

”ÆLDRE”  Lis Puggaard, forsker fra Syddansk Universitet, præsenterer ”9 Robusthedsfaktorer” for 

ældre. Faktorerne er fundet gennem et års forskningsprojekt (2014) og en vigtig pointe fra undersøgelsen 

er bl.a., at ældres robusthed har meget stor forbindelse med barndom og ungdom – men at der også er 

meget andet i spil der lægger op til væsentlig mere helhedsorienterede indsatser.  
 

 

 

”BØRN/UNGE”  Poul Lundgaard Bak, læge m.m., har i en lang årrække arbejdet intenst med 

sundhedsfremme og salutogenese i forskellige sammenhænge, men i de senere år især hos børn og unge. 

Hør Poul fortælle om “Robustheds-programmet” som han er leder af og hvilke aktiviteter der udspringer 

af programmet.  
 

 

 

”ALLE”  Peter Thybo fortæller om de tankevækkende resultater fra den netop færdiggjorte 

undersøgelse om Diagnosesamfundet, som temagruppen selv har deltaget i (2014). Resultaterne byder på 

især én slem og tankevækkende overraskelse der er med til at pille robustheden ud af mennesker!  

 

NB! Du er meget velkommen til at invitere et par gæster med til temadagen – måske et par ledere/medarbejdere fra din 

kommunes Børne- og Ungeområde eller Ældreområde, eller nogen helt andre som du tænker, kunne have gavn af at deltage. 

Program 
kl. 09.30 – 10.00         Ankomst, kaffe, te, rundstykker – samt velkomst 

kl. 10.00 – 11.00 ”Projekt Robuste Ældre” – nyt spændende dansk forskningsprojekt om ældres robusthed.  

v/ Lis Puggaard, MSc, Ph.D., Syddansk Universitet. 

kl.11.00  – 12.00 “Robustheds-programmet” – et nødvendigt og effektivt forskningsprogram om børn og unges robusthed og 

resiliens.  

v/ Poul Lundgaard Bak, læge og forsker, Komiteen for Sundhedsoplysning samt Aarhus Universitet.  

kl. 12.00 – 12.45 FROKOST 

kl. 12.45 – 13.15 ”Diagnosesamfundet” – Hvad ligger bag udviklingen af de mange psykiske lidelser i Danmark? 

 v/ Peter Thybo, sundhedsinnovator, MLP., PD., Pt. Spc., Ikast-Brande Kommune. 

kl. 13.15 – 15.00 Workshop i grupper: Hvordan kan der arbejdes med at fremme robusthed og resiliens til forskellige 

målgrupper? Hvilke tegn på robusthed og resiliens skal vi spejde efter for at vide, at vi er på rette kurs? Hvad 

og hvilke indsatser/metoder/strategier skal der satses på? 

Herunder pause med kaffe, te, kage. 

kl. 15.00 - 15.30 Afsluttende debat i plenum 

 

 

 


