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At tale med patienter om underretning
Som erfaren fagperson i voksepsykiatrien kan du opleve, at samtaler
med patienter om underretninger er
svære og gør dig usikker. På kurset
træner du færdigheder som gør det
lettere for dig og mere givende for
forældrene
Når du arbejder i psykiatrien, vil du opleve en
del patienter, der også er forældre. Samtaler
med patienterne om deres forældreskab og
deres børns mistrivsel kan vække stærke følelser både i patienten og i dig og forventningen om de stærke følelser kan gøre dig utryg
ved opgaven.
Vores utryghed kan bl.a. handle om patienten,
som vi frygter, måske vil afbryde sit forløb. Eller den kan handle om os selv og om vi selv
kan håndtere patientens stærke følelser.
Kurset hjælper dig med at forstå hvad der
sker i os som fagpersoner, når vi beskæftiger
os med denne opgave. Kurset vil også give dig
værktøjer som kan gøre samtalerne lettere for
dig og mere givende for forældrene.
Målgruppen for dette kursus er alle fagpersoner der har erfaring med at tale med patienter
om underretninger.
Det får du ud af kurset
• Du træner brug af konkrete metoder, der
kan lette samtaler med forældre, når I skal
tale om underretninger
• Du træner brug af metoder, der styrker inddragelsen af forældrene som ligeværdige
partnere

• Du får indsigt i, hvordan dine egne antagelser, faglige såvel som personlige, får betydning for kommunikationen med forældrene
• Du får mulighed for sammen med kolleger
at udvikle strategier til at rumme den usikkerhed, der kan opstå, når du, som fagperson, oplever at komme til kort overfor forældre.
Vi forventer at du er
• Åben overfor at se på dine egne styrker og
svagheder i svære forældresamtaler
• Interesseret i at styrke din evne til at gennemføre svære samtaler med forældre
• Klar til at træne dine færdigheder i en simulation med skuespillere, der spiller forældre.
Undervisere
Har klinisk erfaring og er uddannet i at facilitere psykiatrisk simulation
Varighed
Kurset varer 1 dag fra kl. 8:00 - 15:30
Tilmelding og pris:
Kurset er gratis for medarbejdere i RHP
Tilmelding til kurset sker via kursusportalen
efter aftale med nærmeste leder

