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Formålet er at du i din professionelle adfærd bliver bedre til at skelne 
mellem konfliktfremmende og -dæmpende adfærd. Du lærer enkle 
teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelse af 
sprogets	betydning,	menneskers	psykologiske	spil	og	forskellige	
roller.

 mål 
Målet med kurset er, at deltageren
•	 kan	genkende	og	reagere	ved	tegn	på	konflikt	ud	fra	viden	om	

konflikters opståen, udvikling og afslutning
•	 kan	medvirke	til	at	forebygge	konflikter	med	afsæt	i	viden	om	

konflikttyper,	egen	rolle	og	forhold,	der	ansporer	til	konflikter
•	 ved	hjælp	af	kendskab	til	grundlæggende	konflikthåndterings-

metoder kan bidrage til, at konflikter håndteres og afsluttes 
professionelt på en konstruktiv og udviklende måde for borgere, 
patienter, pårørende og kolleger 

•	 kan	basere	sit	konflikthåndterende	arbejde	på	servicelovens	
afsnit om brugerinddragelse eller sundhedslovens værdi om at 
sikre respekten for det enkelte menneske

 indhold 
•	 Forskelllige	konfliktformer
•	 Samarbejde	om	og	forebyggelse	af	konflikter	
•	 Respekt	og	udvikling	i	arbejdet	
•	 	Konflikttrappen
•	 Konfliktløsningsmodeller
•	 	Egne	konfliktmønstrer
•	 Konflikthåndtering	ud	fra	serviceloven	og	sundhedsloven

 målgruppe 
Kurset henvender sig til omsorgsmedhjælpere, social- og sundheds-
hjælpere, social- og sundhedsassistenter, værkstedsassistenter, 
pædagogmedhjælpere,	pgu’ere	og	pædagogiske	assistenter	og	
øvrige faggrupper inden for området. 

 vArighed 
3 dage.
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oBs! Kurset kan også rekvireres til et team eller en hel arbejdsplads.

Der er stor fokus på anerkendende kommunikation og dennes 
betydning	for	det	kollegiale	samarbejde	og	for	den	professionelle	
relation til borgere og pårørende. Anerkendende kommunikation bi-
drager	til	et	bedre	psykisk	arbejdsmiljø	og	større	trivsel	hos	borgere	
og pårørende. 

 mål 
Målet med uddannelsen er, at du 
•	 	kan	påtage	dig	det	professionelle	ansvar	for	at	etablere	anerken-

dende relationer
•	 har forståelse for anerkendende grundprincipper
•	 kan	anvende	grundlæggende	anerkendende	kommunikations-

redskaber
•	 	kan	bidrage	til	respektfuld	anerkendende	kommunikation	med	

kolleger, borgere og pårørende

•	 	kan	anvende	redskaber	som	f.eks.	aktiv	lytning	og	konstruktiv	
feed	back	til	at	styrke	interaktion	og	dialog	i	det	kollegiale	samar-
bejde og i arbejdet med borgere og pårørende

 målgruppe 
Kurset henvender sig til omsorgsmedhjælpere, værkstedsassi-
stenter,	pædagogmedhjælpere,	pgu’ere,	pædagogiske	assistenter,	
social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.
Det kan anbefales at flere fra samme arbejdsplads/team deltager, da 
det giver bedre vilkår for at implementere det lærte på arbejdsplad-
sen efterfølgende. 

 vArighed 
3 dage.

konFlikthåndtering i omsorgsArbejdet

Anerkendende kommunikAtion i omsorgsArbejdet

det sociAlpædAgogiske område / sociAlpsykiAtri
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