
19psykisk syge

kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen

borgere med misbrugsproblemer

Formålet med uddannelsen er, at du får kompetencer til at give 
praktisk hjælp og bistand til sindslidende borgere.

Formålet er også, at du får kendskab til menneskets adfærd ved 
psykoser og angsttilstande og bliver bevidst om dit ansvar for 
samarbejde med den sindslidende og dennes samarbejdspartnere.

 mål 
Målet med uddannelsen er, at du efterfølgende
	•	 	på	en	tillidsvækkende	måde	kan	skabe	kontakt	til	og	kommuni-

kere med sindslidende
	•	 	har	kendskab	til	baggrunden	for	menneskers	adfærd	ved	psyko-

ser og angsttilstande 
	•	 	kan	observere	ændringer	i	borgerens	behov	og	videregive	dette	

til relevante samarbejdspartnere
•	 	kender	din	egen	funktion	i	forhold	til	den	samlede	indsats	til	den	

sindslidende borger
•	 	forstår	din	funktion	i	forhold	til	socialpsykiatrien
	•	 	kan	bede	om	hjælp	til	opgaver	hos	relevante	samarbejdspartnere	

	•	 	kender	arbejdsmiljøets	betydning,	eget	jobområde,	egne	græn-
ser og tværfaglige samarbejdspartneres ressourcer

 indhold 
•	 De	mest	almindelige	psykiske	sygdomme:	herunder	ansgsttil-

stande og depression
•	 Psykisk	syges	særlige	adfærd	
•	 Motivation	i	forhold	til	aktivitet	og	træning
•	 Jeg-støttende	principper
•	 Tillidsskabende	adfærd	i	kontakten	med	psykisk	syge	
•	 Kommunikation	med	psykisk	syge
•	 Observation	af	psykisk	syge
•	 Samarbejdspartnere

 målgruppe 
Uddannelsen henvender sig især til social- og sundhedshjælpere og 
lignende faggrupper i hjemmeplejen m.m. med behov for at få viden 
om arbejdet med mennesker med en sindslidelse.

Formålet med kurset er, at du bliver bedre til at yde professionel 
omsorg og støtte i forhold til mennesker med alkohol- og misbrugs-
problemer. Formålet er endvidere, at du får en viden, der kan styrke 
dit samarbejde med misbrugere.

 mål 
Målet med uddannelsen er, at du efterfølgende kan:
•		 forholde	dig	professionelt	til	ændret	adfærd	hos	borgere	med	

misbrugsproblemer
•		 samarbejde	med	borgere	med	misbrugsproblemer,	herunder	

også blandingsmisbrug
•		 yde	relevant	og	forebyggende	pleje
•		 vejlede	om	støtte-	og	hjælpemuligheder
•		 vurdere	behovet	for	at	inddrage	relevante	samarbejdspartnere
•		 forebygge	problemer	i	samarbejdet	med	borgere	med	alkohol-	

og misbrugsproblemer
•		 forholde	dig	til	aggressiv,	voldelig	eller	krænkende	adfærd	i	for-

hold til dig selv, borgere og kolleger

 indhold 
•	 Hvad	er	misbrug?
•	 Tegn	og	signaler	på	misbrug
•	 Forebyggende	pleje
•	 Samarbejde	med	misbrugere
•	 Holdninger	til	misbrugere
•	 Grænsesætning
•	 Kommunikation	og	konflikthåndtering
•	 Tackling	af	aggressiv	eller	voldelig	adfærd
•	 Vejledning	og	rådgivning
•	 Inddragelse	af	samarbejdspartnere

 målgruppe 
Målgruppen for kurset er social- og sundhedshjælpere, social- og 
sundhedsassistenter og lignende faggrupper. 
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