KURSER OG EF TERUDDANNEL SE

Social psykiatri
AMU 48720 - Klinisk psykiatrisk praksis
AMU 42901 - Støtte ved selvskadende adfærd
AMU 40599 - Arbejdet med sindslidende med misbrug
Vær med. Verden er til at forandre - zbc.dk

Ønsker du at opnå viden om og få opdatere
din viden og dine kompetencer inden for
socialpsykiatrien? Så udbyder ZBC følgende
kurser:
AMU 48720 | 15 dage
Klinisk psykiatrisk praksis
Kursets mål
• Deltageren øger sine kompetencer til at agere
etisk, refleksivt og klinisk kompetent på baggrund
af forståelse for betydningen af menneskesyn,
værdier og relationer i psykiatrisk praksis under et
individorienteret- og brugerinddragende paradigme.
• Deltageren har udviklet sit kliniske blik og kan foretage klinisk objektiv observation af psykiatribrugerens symptomer og adfærd samt koble dette til
viden om psykopatologi og behandling, herunder
anvende psykometri-redskaber relevant for egen
praksis med henblik på at opspore og forebygge
forværring.
• Deltagerne kan endvidere via klinisk refleksion
anvende observationerne til planlægning og
evaluering af psykiatrisk sygepleje og nonfarmakologisk indsats med fokus på brugerinddragelse og
recovery.
• Deltageren styrker sine kompetencer til professionel relationsopbygning og -udvikling og kan
samarbejde med bruger og dennes pårørende om
målrettet at udvikle disses mestringskompetencer,
herunder er deltageren bevidst om egen andel af
interaktion, kommunikation og rolle.

• Deltageren er trænet i at beskrive kliniske observationer systematisk og præcist mundtligt såvel
som skriftligt, herunder at anvende et nuanceret
fagsprog og evne til faglig argumentation.
• Deltageren styrker sine kompetencer til at formidle observationer i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, ligesom deltageren øger sine
kompetencer til faglig refleksion over egen og
andres praksis og derigennem bidrager til udvikling af praksis.

Målgruppe
Social-og sundhedsassistenter, der arbejder i socialpsykiatrien.
Sted
ZBC, Selandia Park 6, 4100 Ringsted.
Dato
28. februar, 1.-4. marts, 4.-8. april og 16.-20. maj 2022
Tilmelding
https://kurser.zbc.dk/kursus/klinisk-psykiatrisk-praksis_1 eller via voksenuddannelse.dk med kviknummer: 2809414202am8720p
Pris og VEU
Forløbet er gratis for faglærte og ufaglærte i job.
Du kan søge VEU- og befordringsgodtgørelse i
forbindelse med, at du tilmelder dig.
Kontakt os
Kursussekretær Lone Nielsen
lonn@zbc.dk, tlf. 3193 5743

AMU 42901 | 3 dage
Støtte ved selvskadende adfærd

AMU 40599 | 5 dage
Arbejdet med sindslidende med misbrug

Kursets mål
• Deltageren kan yde støtte til et barn, en ung eller
en voksen, som udviser selvskadende adfærd. I
det arbejde kan deltageren anvende viden om de
psykologiske og sociologiske processer, som kan
medvirke til og modvirke selvskadende adfærd.
Desuden kan deltageren med afsæt i kommunikationsteori anvende kommunikation i det støttende
arbejde. Endvidere har deltageren forståelse for
nonverbal kommunikation.
• Deltageren kan på en tillidsskabende og tryghedsgivende måde indgå i en åben og anerkendende
dialog med barnet, den unge eller den voksne om
dennes vanskeligheder, ressourcer, styrker og muligheder og behov for hjælp, således at borgeren
føler sig mødt og tør tage imod hjælp.
• Deltageren kan endvidere indgå i længerevarende støttende samtaler med borgeren - eventuelt i
samarbejde med andre parter - og således medvirke til en bedring af borgerens trivsel.
• Deltageren kan inddrage familien som en ressource i barnets, den unges eller den voksnes rehabilitering.
• Deltageren kender eget kompetenceområde og
kan afgrænse sig i forhold til de øvrige hjælpeforanstaltninger i arbejdet med barnet, den unge
eller den voksne og dennes familie. Endelig kan
deltageren reflektere over egen rolle og bidrage
med observationer m.m. i f.eks. kollegial refleksion eller supervision.

Kursets mål
• Deltageren kan observere og analysere den sindslidendes behov og herudfra varetage kontakten
til samt plejen af borgeren.
• Deltageren kan endvidere på baggrund af viden
om diagnoser, årsager, reaktioner og behandlingsformer varetage pleje- og omsorgsopgaver for
sindslidende borgere med misbrugsproblemer.
• Deltageren kan derudover på baggrund af viden
om psykotisk og misbrugsadfærd kommunikere
hensigtsmæssigt i samarbejdet med den sindslidende. Ligeledes kan deltageren i et brugerinddragelsesperspektiv støtte og motivere borgeren
til at gøre brug af behandlingstilbud og hjælpesystemer.
• Deltageren kan på baggrund af viden om metoder
i arbejdet med dobbeltdiagnoser udvikle relationer til borgeren med henblik på at fastholde denne i et konstruktivt samarbejde, der kan medvirke
til et forbedret hverdagsliv og forbedret livskvalitet
hos den sindslidende misbruger. I det arbejde kan
deltageren skelne mellem en støttende samtale
og en terapeutisk samtale og kender i den forbindelse sin egen rolle og kompetence.
• Endelig kan deltageren vurdere, hvilke samarbejdspartnere der er relevante i forhold til den
sindslidende med misbrug, samt indgå i det tværfaglige samarbejde i og på tværs af sektorerne

Målgruppe
Social-og sundhedsassistenter, der arbejder i socialpsykiatrien.

Målgruppe
Social-og sundhedsassistenter, der arbejder i socialpsykiatrien.

Sted
ZBC, Selandia Park 6, 4100 Ringsted

Sted
ZBC, Selandia Park 6, 4100 Ringsted

Dato
8.-10.juni 2022

Dato
20.-24. juni 2022

Tilmelding
https://kurser.zbc.dk/kursus/stoette-ved-selvskadende-adfaerd eller via voksenuddannelse.dk med
kviknummer: 2809414206am2901p

Tilmelding
https://kurser.zbc.dk/kursus/arbejde-med-sindslidende-med-misbrug eller via voksenuddannelse.dk med
kviknummer: 2809414206am0599p

Pris og VEU
Forløbet er gratis for faglærte og ufaglærte i job.
Du kan søge VEU- og befordringsgodtgørelse i
forbindelse med, at du tilmelder dig.

Pris og VEU
Forløbet er gratis for faglærte og ufaglærte i job.
Du kan søge VEU- og befordringsgodtgørelse i
forbindelse med, at du tilmelder dig.

Kontakt os
Kursussekretær Lone Nielsen
lonn@zbc.dk, tlf. 3193 5743

Kontakt os
Kursussekretær Lone Nielsen
lonn@zbc.dk, tlf. 3193 5743

ZBC
Selandia Park 6
4100 Ringsted
Tlf.: 5578 8888

