
Intro Ambassadørforløb 2016-17 
 

”Ambassadører – formidling af viden om funktionelle lidelser” 
 
Baggrund 
Opmærksomheden omkring og anerkendelsen af funktionelle lidelser er steget støt de seneste år. Mange 
faggrupper indenfor såvel sundhedsvæsenet som det kommunale område efterspørger viden og 
undervisning. 
Formidlingsteamet ved afdelingen for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital, varetager og 
organiserer vidensformidling; det er vores vision, at viden er tilgængelig, og at behovet for undervisning til 
enhver tid kan tilgodeses over hele landet. 
Vi har løbende modtaget midler fra TRYGfonden til udvikling og implementering af denne formidlingsindsats. 
Et af områderne er øgning af formidlingskapaciteten. Vi har siden 2013 udviklet og afprøvet konceptet  
”Ambassadører – formidling af viden om funktionelle lidelser”. To hold har gennemført forløbet, og vi har 
midler til yderligere forløb frem til ultimo 2017.  
 
Konceptet består af opkvalificering af fagpersoner til ambassadører samt forankring af arbejdet og 
ambassadørerne både lokalt og i et landsdækkende netværk for løbende udvikling og udveksling. 
 
Vi indbyder hermed relevante fagpersoner til Ambassadørforløb 2016-17 
 
Ambassadøren? 
- er en fagperson fra det kommunale social-, beskæftigelses-, sundhedsområde og fra sundhedsvæsenet 
- har grundlæggende viden om og interesse for funktionelle problemstillinger 
- har lyst til og flair for formidling og undervisning 
- forpligter sig til deltagelse i hele kursusforløbet og dets opgaver (se tidsplan nedenfor) 
- forpligter sig til efterfølgende at varetage Ambassadøropgaven  
 
Hvad er Ambassadøropgaven? 
- løbende at formidle viden og materialer (pjecer, henvise til hjemmeside mv.) 
- at undervise på temamøder internt i egen organisation og eksternt til andre organisationer og 
  samarbejdspartnere i nærområdet 
- at deltage i og bidrage med oplæg på temadage o.l. i regi af afdelingen for Funktionelle Lidelser 
- at holde sig ajour med udviklingen inden for feltet 
- at deltage i ambassadørnetværket (bl.a. netværksmøder én gang årligt) 
 
Hvad er målene? 
- at opkvalificere relevante fagpersoner til lokale videnspersoner og Ambassadører omkring funktionelle 
  lidelser 
- at Ambassadørerne bidrager til at fastholde og implementere viden internt i egen organisation og i forhold 
  til samarbejdspartnere 
- at Ambassadørerne bidrager til at sikre, at der til enhver tid kan tilbydes viden, undervisning, temamøder, 
  løbende information til faggrupper, organisationer mv. i hele landet 
 
Hvad med økonomien? 
Det er gratis at deltage i kursusdage og internat, men vi forbeholder os ret til at opkræve betaling svarende til 
kursusprisen for afbud.  
Hjemorganisationen afholder selv lønudgifter plus transport. 
I det videre ambassadørarbejde er det op til hjemorganisationen, om der skal kræves 
honorar/lønkompensation for ambassadørens undervisningsopgaver. 
 
Ambassadørkursets forløb 2016-17 
Tirsdag d. 8. - onsdag d. 9. november Internatkursus (Knudhule Badehotel, Ry) 
Dec. 2016 og januar-februar 2017 Ambassadøren afprøver 2 undervisningsseancer i egen og evt. 
ekstern organisation 
Torsdag d. 9. marts 2017 Fælles opsamling (Aarhus) 
 



Hvad er udbyttet? 
- indsigt i aktuel viden om funktionelle lidelser 
- konkret materiale til videreformidling 
- opkvalificering af undervisningserfaring via træning i formidling og dialog om funktionelle lidelser 
- løbende og aktuel viden til brug internt i egen organisation og eksternt i forhold til samarbejdspartnere 
- netværk med egne og andre relevante faggrupper og samarbejdspartnere (vidensopdatering, 
  erfaringsudveksling mv.). 
 
Interesseret? 
Se vedlagte beskrivelse af forløbet 
Vi vil bede dig kontakte os for en uddybende snak før tilmelding! 
 
Tilmeldingsfrist 
Fredag d. 30. september 2016 
 
 
Med venlig hilsen 
Formidlingsteamet 
Anne-Dorte Lange, projektleder, konsulent, fysioterapeut  annedlan@rm.dk tlf. 21194234 
Maria Bergstrøm, projektmedarbejder, socialrådgiver   maibrg@rm.dk     tlf. 51625456 
Kirsten Zacho, projektsekretær   kirszach@rm.dk   tlf. 78464346 
 
 
 
Kursusforløb November 2016 – Marts 2017 

 
”Ambassadører – formidling af viden om funktionelle lidelser” 
Indhold, form, tid og sted 
 
1. Forberedelse 
Før kursusstart bedes deltageren have: 

- Orienteret sig på hjemmesiden www.funktionellelidelser.dk 
- Orienteret sig i fremsendt materiale (introduktion til forløbet, program, bog, pjecer mv.) 
- Lavet 2 aftaler vedr. formidling i egen organisation i perioden nov. 2016 – feb. 2017 

 
2. Kursusdagene d. 8. – 9. november 2016 
Kursussted: 
Knudhule Badehotel 
Randersvej 88 
8680 Ry 
www.knudhule.dk  
 
Form og indhold 
Kurset vil foregå i en vekselvirkning mellem oplæg, input, dialog, refleksion, træning – fælles og i grupper 
 
Temaer: 
Formidling af viden om funktionelle lidelser 

• Hvorfor er det vigtigt? 
• Formidlingsindsatsen hidtil og fremover 
• Udfordringer og dilemmaer i formidlingen 

 
Ambassadøren 

• Ambassadørrollen og opgaven 
• Hvorfor ambassadør? – egne overvejelser, erfaringer, holdninger mv. i forhold til funktionelle lidelser 

 
 



Hvad man bør vide om funktionelle lidelser 

• Grundlæggende og aktuel viden 2016 
• Hvad er vigtigt at formidle omkring funktionelle lidelser? 
• Fokuspunkter i forhold til det kommunale område, sundhedsvæsenet og den tværfaglige indsats 

 
Materiale og redskaber 

• PowerPoint grundmateriale mv. til brug i Ambassadørens formidling 
• Program og drejebog for formidlingsseancer á 1 – 2 timer 
• Hjemmesiden, pjecer mv. – hvordan anvende? 

 
Formidling og pædagogik 

• Teori og input til formidling og pædagogik 
• Træning 

 - formuleringer vedr. funktionelle lidelser 
 - hvordan besvare FAQ? 
 - præsentation ud fra PowerPoint-materiale mm. 
 - løbende formidling i dagligdagen 

• Planlægning af undervisning x 2 
 
Netværk 

• Formål, indhold, form, aftaler 
 
 
 
3. Afprøvning af formidling november 2016 – februar 2017 
Ambassadørerne afprøver formidling i egen organisation. 
 
4. Opfølgningsdag d. 9. marts 2017 
 
Kursussted 
Konferencecentret, Fredrik Nielsens Vej 2-4, 8200 Århus N 
 
Indhold 
- erfaringsopsamling fra konkrete formidlingsseancer og -opgaver siden kurset 
  (indhold/form/personlig formidling - hvad virker/ - ikke? mv.) 
- justeringer? 
- Ambassadørkorpset og netværket fremover 
- input til videreudvikling af Ambassadørkonceptet – kurset, opgaven, forslag til kontakter, ambassadører mv. 
 
Undervisere/ansvarlige for forløbet 
Johanne Liv Agger, læge, Ph.d.-stud., FL 
Formidlingsteamet ved Funktionelle Lidelser: 
Anne-Dorte Lange, projektleder, konsulent, fysioterapeut   
Maria Bergstrøm, projektmedarbejder, socialrådgiver    
Kirsten Zacho, projektsekretær  
 
Fagfolk fra Funktionelle Lidelser samt Ambassadører 
 
5. Tilmeldingsfrist fredag d. 30. september 2016 
 
   
 
 


