Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og på boformer for hjemløse

Temamøder:

Forstå baggrunden
for voldsom adfærd
hos borgere med
komplekse problemstillinger
og forebyg konflikter
gennem neuropædagogik
København 21. oktober
Aarhus 3. november
Odense 18. november

Der er ofte en grund til, at der opstår konflikter og udadreagerende adfærd hos borgere med særligt
komplekse problemstillinger. På temamøderne sætter psykolog Steen Guldager fokus på det, der
ligger bag konflikten, og introducerer til, hvordan man med kompenserende neuropædagogik kan
øge trivsel og tryghed på botilbuddet. I bliver også introduceret til de nationale retningslinjer om
forebyggelse af voldsomme episoder.

Program
13.00-13.30
Velkomst og introduktion til de nationale
retningslinjer om forebyggelse af voldsomme episoder
v/ Socialstyrelsen

Formålet med retningslinjerne er at fremme trivsel og
tryghed for borgere og medarbejdere og derved nedbringe
antallet af voldsomme episoder. Retningslinjerne har både
et socialfagligt perspektiv og et arbejdsmiljøperspektiv, og
kan anvendes af forvaltninger og af kommunale, regionale
og private sociale tilbud.

borgerens faktiske funktionsprofil. Derfor opstår der alt for
ofte situationer, hvor krav til og mål for borgerne er væsentligt større, end de kan honorere. Nogle borgere med flere
samtidige udfordringer har langt større problemer med
hukommelse, opmærksomhed og overordnet styring af
tænkningen, end man er bevidst om.
Et andet område, hvor der kan tænkes forebyggende,
er at inddrage borgerne i ansvaret for den daglige drift.
Derigennem udvikler de større ejerskabsfølelse for den
fælles trivsel på stedet. De er med til at udvikle metoder til at
forebygge og nedtrappe konflikter, og bidrager selv til det i
hverdagen.

13.30-15.55
Forstå baggrunden for voldsomme episoder og bliv
klædt bedre på til den forebyggende indsats sammen
med borgeren
v/ Psykolog Steen Guldager, connec

Nogle borgere på botilbud og boformer for hjemløse har
flere og sammensatte udfordringer. Det kan for eksempel
være psykiatriske diagnoser, kognitive funktionsnedsættelser, afhængighed af rusmidler og andre sociale problemer.
Udfordringerne kan skabe en særlig kompleksitet både for
borgeren og for de medarbejdere, som samarbejder med
borgeren.
I samarbejdet er der særlig to områder, man med fordel kan
fokusere på i den forebyggende indsats. Mange konflikter
opstår i dynamikken mellem borger og medarbejdere.
Medarbejderne har langt fra altid fået hjælp nok til at forstå

Oplægget sætter fokus på, hvordan disse områder konkret
kan omsættes til praksis i samarbejde med borgerne, og ved
hjælp af en mere enkel, kompenserende neuropædagogik
kan medvirke til at nedbringe omfanget af konflikter og
udadreagerende adfærd. Hør om, hvordan man kan arbejde
med dette ud fra følgende perspektiver:
 Det menneskelige – mødet mellem borger og
medarbejdere: trivsel og konfliktforebyggelse.
 Det faglige – faglige metoder og redskaber.
 Det organisatoriske – bl.a. fælles tilgang på
en afdeling eller et tilbud.
Pause med kaffe og kage undervejs.

15.55-16.00
Tak for i dag

Tilmelding >

København

Aarhus

Odense

21. oktober 2020
kl. 13.00-16.00

3. november 2020
kl. 13.00-16.00

18. november 2020
kl. 13.00-16.00

Københavns
Professionshøjskole (Campus)
Kronprinsesse Sofies Vej 35
2000 Frederiksberg
Lokale: Auditorium A112

Aarhussalen
Skt. Knuds Torv 3, 1. sal
8000 Aarhus

Mødecenter Odense
Buchwaldsgade 48
5000 Odense C

Tilmelding senest 27. oktober

Tilmelding senest 11. november

Tilmelding senest 14. oktober
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Tilmelding
Pris: 150 kr.
Tilmelding via www.sus.dk/kalender.
Der er et begrænset antal pladser, derfor kan der højst deltage 8 medarbejdere fra samme arbejdsplads.
Temamødet arrangeres i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS.
Har du spørgsmål, så kontakt
Karin Toft-Christensen, ktc@sus.dk, tlf. 3393 4450

Temamøderne er et af mange initiativer, der skal udbrede kendskabet til de nationale retningslinjer om forebyggelse af voldsomme
episoder på botilbud og boformer for hjemløse. Socialstyrelsens indsatsteam understøtter implementering og forankring af
retningslinjerne i praksis. Der er også udviklet undervisningsmateriale til studerende på professionshøjskoler og SOSU-skoler.

