
Indhold og mål 

• Deltageren kan yde støtte til et barn, en ung eller en voksen, som udviser selvskadende adfærd. I det 
arbejde kan deltageren anvende viden om de psykologiske og sociologiske processer, som kan 
medvirke til og modvirke selvskadende adfærd. Desuden kan deltageren med afsæt i 
kommunikationsteori anvende kommunikation i det støttende arbejde. Endvidere har deltageren 
forståelse for nonverbal kommunikation. 

• Deltageren kan på en tillidsskabende og tryghedsgivende måde indgå i en åben og anerkendende 
dialog med barnet, den unge eller den voksne om dennes vanskeligheder, ressourcer, styrker og 
muligheder og behov for hjælp, således at borgeren føler sig mødt og tør tage imod hjælp. Deltageren 
kan endvidere indgå i længerevarende støttende samtaler med borgeren - eventuelt i samarbejde med 
andre parter - og således medvirke til en bedring af borgerens trivsel. Deltageren kan inddrage familien 
som en ressource i barnets, den unges eller den voksnes rehabilitering. 

• Deltageren kender eget kompetenceområde og kan afgrænse sig i forhold til de øvrige 
hjælpeforanstaltninger i arbejdet med barnet, den unge eller den voksne og dennes familie. Endelig kan 
deltageren reflektere over egen rolle og bidrage med observationer m.m. i f.eks. kollegial refleksion eller 
supervision. 

Målgruppe 

Pædagogmedhjælpere og omsorgsmedhjælpere i dag- og døgntilbud, støtte-kontaktpersoner, 
plejefamilier, social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter og tilsvarende grupper. 

Tilmeldingsfrist: 6. august 2018 på www.efteruddannelse.dk 

Støtte ved selvskadende adfærd 
Dato:  29. - 31. august 2018  kl. 8.00-15.24 
Sted: Efter- og Videreudddannelse, Social- og Sundhedsskolen Fyn, Athenevænget 4, Odense 

AMU 42901 
Kviknr.: 35181028 
3 dage   

Uddannelsen er gratis for deltagere med en erhvervsfaglig 
uddannelsesbaggrund som fx. Social- og sundhedsassistent eller 
pædagogisk assistent og der kan søges VEU godtgørelse på 860 kr. 
pr. dag. 
 For deltagere med baggrund som fx sygeplejerske eller pædagog 
er der deltagerbetaling på 1.980,50 kr. 

Yderligere oplysninger: 
Uddannelseskonsulent Elin Dalsgård 
elda@sosufyn.dk - tlf. 51 70 94 83  

http://www.efteruddannelse.dk


 


