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TID & STED
Den 13. Juni 2017 på Scandic Silkeborg
Den 20. Juni 2017 på Scandic Hvidovre
Kl. 09.00-16.00

TILMELDING
Tilmeld dig inden den 12. maj 2017 via www.seminarer.dk eller kontakt os på telefon 66 15 90 43.

PRISER OG RABATMULIGHEDER
Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste
12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus.
Pris
Med maillisterabat
Uden maillisterabat

med SØLVkunde-rabat

med GULDkunde-rabat

kr. 2.628,-

kr 2.497,-

kr. 2.365,-

kr. 2.920,-

kr. 2.774,-

kr. 2.628,-

KURSUS

&

Relationsforstyrrelser
borderline-lignende
problematikker

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 et deltagerbevis på dagen.

Få redskaber til at
håndtere borgere med
komplekse psykiske
problemstillinger

Havnegade 90 · 5000 Odense C · Tlf 66 15 90 43 · seminarer@seminarer.dk · www.seminarer.dk
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Hjælp udviklingshæmmede borgere
med psykiske og sociale problemer
Mangee borgere med udvviklinggsmæssigge og kognitive vanskeligheder kan også have promer af persoonliighedssmæsssig karaktter, f.eks. i de følelsesmæssige og sociale relationer
bllem
mspil med. Der kan være problemer med direkte empatiforstyrrelse
til mennneesker, de er i sam
ogg enn perrsonlighheddsmæsssig diiffus tilstaand. Og flere har problematikker og symptomer, der
liggneer OCCD, bordderline, psykosee og andrre psykiske lidelser.
Ett styyrkett socialppædagoggisk fookus
Arbejdet med udviklingshæmmede borgere med flertydige problematikker kan være utroligt
vanskeligt at arbejde med. Deres kaotiske adfærd med forringet affektregulering og impulskontrol fører ofte til optrapning af konflikter - med personligt overskridende handlinger. Det kræver
en særlig socialpædagogisk viden at rumme denne gruppe af borgere, da deres måde at takle
hverdagen på udfordrer vores normale tilgang, og det vil f.eks. ikke være hensigtsmæssigt at
møde borgere med regulering.
Men hvilke pædagogiske strategier kan vi så bruge? Hvad kan vi gøre for at blive bedre til at håndtere
udviklingshæmmede borgere med komplekse problemstillinger? Og hvordan undgår vi at blive følelsesmæssigt viklet ind i de forskellige konflikter?

Dagenss uddbyytte
Viden om

•

•

•

Dagens underviser

Udviklingspsykologiske årsager der
ligger bag de borderline-lignende forstyrrelser hos den udviklingshæmmede - bl.a. tidlig følelsesmæssig skade
samt tilknytningsforstyrrelser

Peter Rodney, psykolog med over 30
års erfaring i forhold til arbejdet med
udviklingshæmmede borgere med personlighedsforstyrrelse og andre psykiske
lidelser.

De identitetsstøttende forsvarsmekanismer, f.eks. splitting og projektion,
samt deres påvirkning af miljø og personale

Peter Rodney har undervist i emnet i en
årrække og betegnes som en af landets
førende eksperter på området.

Viden om emotionelle skader forårsaget af neurologiske skader eller uhensigtsmæssige miljøpåvirkninger samt
tilknytningsforstyrrelser

Tidligere har han høstet stor ros for sin
undervisning hos Seminarer.dk, blandt
andet på grund af sin hverdags-orienterede tilgang til stoffet samt en meget stor
faglig viden.

Redskaber til at

•
•

•

Forstå baggrunden for borgerens adfærd - på hvilken måde giver det mening for borgeren?
Undgå at få vores følelser i klemme,
men i stedet holde os for øje, hvordan
borgerens forsvarsmekanismer forsøger at påvirke os
Møde og rumme psykiske udviklingshæmmede borgere i hverdagen, ud
fra et professionelt perspektiv

Inndholld på dageen
Denne kursusdag stiller skarpt på de udviklingspsykologiske forklaringer, der ligger bag den
uhensigtsmæssige adfærd hos udviklingshæmmede borgere med både relationsforstyrrelser og
psykiske problematikker, der ligner borderline.
Dagens underviser Peter Rodney gør os klogere på de forsvarsmekanismer, f.eks. splitting og
projektioner, som for alvor sætter os på prøve.
Der er fokus på, hvad arbejdet gør ved os, og vi bliver præsenteret for ideer og redskaber til at
aflæse, analysere, imødekomme, påvirke og rumme borgerens adfærd.

Inspiration til

•
•

At foretage årsagsanalyser og tilrettelægge individuelle pædagogiske
strategier
Med udgangspunkt i egne cases at
skærpe den pædagogiske tilgang i forhold til egne borgere
Peter Rodney, psykolog

