Kursustilbud til
væresteder
• Housing First
• Mentalisering
• Psykiatri
• Misbrug
• Kriminalitet og retssystemet

Kursustilbud
HousingFirstDanmark tilbyder kurser målrettet væresteder.
Housing First
I Danmark er det politisk besluttet at bekæmpe hjemløshed ud fra Housing
First.
• Viden om Housing First
• Indblik i, hvordan væresteder er vigtige medspillere i hjemløshedsbekæmpelsen
• Forslag til at styrke jeres lokale deltagelse i Housing First
Fredag d. 26. august 2022 kl. 9.30-15.30
Mentalisering 1: Borgerperspektiv
• Teori om mentalisering
• Viden om, hvordan du kan træne mentalisering med borgere på værestedet
Mandag d. 15. august 2022 kl. 9.30-15.30
Mentalisering 2: Egen mentalisering
• Psykologisk forklaring på den enkeltes evne til mentalisering
• Mentaliseringstræning ved brug af cases
Mandag d. 29. august 2022 kl. 9.30-15.30
Psykiatri 1: OCD, depression og angst
• Symptomer, der kendetegner hver af disse diagnoser
• Medicinsk behandling
• Behandling ved kognitiv træning
Mandag d. 5. september kl. 9.30-15.30

Psykiatri 2: Skizofreni, bipolar og ADHD
• Symptomer, der kendetegner hver af disse diagnoser
• Medicinsk behandling
• Recovery-orienteret rehabilitering
• Psykoterapeutisk hjælp
Mandag d. 26. september kl. 9.30-15.30
Psykiatri 3: PTSD og Personlighedsforstyrrelser
• Hvad, der kan forårsage henholdsvis et traume og en personlighedsforstyrrelse
• Hvad, der forstås ved henholdsvis traumer og personlighedsforstyrrelse
• Hvordan en personlighedsforstyrrelse kan behandles
• Hvordan et traume behandles
• Den ny betegnelse: Kompleks PTSD
Mandag d. 28. november kl. 9.30-15.30
Misbrug
• Hvornår noget betegnes for at være et misbrug, en afhængighed eller et
overforbrug
• De forskellige euforiserende stoffer, herunder virkning, afhængighed,
misbrugets følger og behandlingsmuligheder
Onsdag d. 14. november 2022 kl. 9.30-15.30
Kriminalitet og retssystemet
• Om retsgangen fra sigtelse til dom
• Betingede domme herunder samfundstjeneste og fodlænke
• Ubetingede fængselsstraffe
• Dom til psykiatrisk behandling
• Hvad, der afgør, om en straffet person afsoner i åbent eller lukket fængsel
Onsdag d. 21. november 2022 kl. 9.30-15.30

Informationer
Pris: 		
		

Hvert kursus koster 1700 kr. ekskl. moms. Der er 		
forplejning med i prisen.

Lokation:

Niels Finsensvej 20, 7100 Vejle

Tilmelding:

kontakt@housingfirstdanmark.dk

Holdstørrelse: For at sikre godt udbytte til alle foregår kurserne på mindre
		hold.
Kursusleder:
		

Kirsten Metha-Marie Trans, cand.scient.soc., socialrådgiver,
psykoterapeut og supervisor.

Niels Finsensvej 20, 7100 Vejle. housingfirstdanmark.dk

