
Personale, der arbejder med vanskelig borgerkontakt, befinder sig 
i en risikozone. Når en relation mellem plejepersonale og bruger 
udvikler sig aggressivt eller voldeligt er det problematisk for begge 
parter.

På kurset sætter vi fokus på, hvordan der kan arbejdes målrettet 
med at forebygge vold mod personalet. Formålet er at sikre per-
sonalet og samtidig sikre kvaliteten i arbejdet med den vanskelige 
klientkontakt.   

 mål 
På kurset lærer du:
•	 	hvordan	registrering	og	analyse	af	voldelige	epi	soder	kan	være	

en del af en forebyggende indsats
•	 	hvordan	vold	som	udtryksform	hos	demente,	alkoholikere	og	

psykiatriske brugere kan forstås og forebygges
•	 	hvordan	udviklingsperspektivet	i	behandlingen	af	aggressive	og	

voldelige brugere kan fastholdes 

•	 	hvordan	du	selv	spiller	en	rolle	i	optrapning	eller	afdæmpning	af	
en konflikt, der kan føre til vold

•	 	hvordan	der	på	arbejdspladsen	kan	arbejdes	med	at	forebygge	
at voldsrisikoen bliver en belastning for dig selv og dine kolleger

•	 	hvordan	lovgivningen	er	med	til	at	sætte	rammer	om	arbejdet	
med brugere, hvor der er en voldsrisiko

 målgruppe 
Kurset henvender sig til social- og sundhedshjælpere, social- og 
sundhedsassistent, hjemmehjælpere, sygehjælpere, omsorgshjæl-
pere, medhjælpere på døgninstitutioner, portører, serviceassistenter 
og værkstedsassistenter. 

voldsforebyggelse og konfliktløsning 
- forebyggelse og faglig udvikling
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demens

voldsforebyggelse
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På dette kursus tages der udgangspunkt i Tom Kitwoods omsorg-
steori. Der vil blive arbejdet med ”aktivitetsbegrebet” i forhold til 
skabe meningsfulde, værdige aktiviteter, der kan skabe grobund for 
livskvalitet. Ligeledes vil der blive sat fokus på reminiscensarbejdet 
og på borgerens livshistorie og personlighed i forhold til at støtte 
borgerens oplevelse af identitet og selvværd bedst muligt. 

 mål 
Målet med kurset er, at du efterfølgende kan:
•		 tage	selvstændigt	initiativ	med	henblik	på	at	skabe	vilkår	for	nye	

aktiviteter og sociale relationer for svage ældre og personer med 
demens.

•		 tage	afsæt	i	brugerens	livshistorie	og	personlighed.
•		 anvende	forskellige	kommunikationsformer	i	samvær	med	svage	

ældre, demente og disses pårørende
•		 ajourføre	din	viden	på	området
•		 indgå	i	det	tværfaglige	samarbejde

 indhold
Med afsæt i deltagernes daglige praksis vil der blive arbejdet med 
følgende emner:
•		 Identitetsbegrebet	generelt	og	specifikt	i	forhold	til	svage	ældre	

og personer med demens
•		 Reminiscens
•		 Livsformsanalyse
•		 Aktiviteter	–	individuelle	og	gruppeaktiviteter
•		 Kommunikationsformer	målrettet	svage	ældre	og	personer	med	

demens
•		 Tværfagligt	samarbejde

 målgruppe
Kurset henvender sig til social- og sundhedshjælpere, social- og 
sundhedsassistenter, hjemmehjælpere, sygehjælpere og lignende 
faggrupper. 

demens - aktivitet og livskvalitet
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