Kursusafdelingen
Modul; Relationskompetence
D. 1, 2, 3 og 4 juni 2022, kl. 9.00 til 15.30.
Afholdes på Hotel Hilton i Torshavn og er inkl. Morgenmad, frokost og
eftermiddagskaffe.
Prisen er kr.9500,Afholdes af underviser på DAC-uddannelsen Malene B. Lyck: Selvstændig traume- og
psykoterapeut, socialpædagog.
Når vi som behandlere (behandler, vejleder, hjælper, rådgiver, terapeut, counselor…) har til
opgave at arbejde med mennesker i misbrug og/eller som har udviklet afhængighed - eller til de
pårørende til denne målgruppe, stiller dette høje krav til os som hjælpere ift. at kunne skabe en
udviklende relation til målgruppen.
I dette modul er målet:
•

At give dig øget viden, indsigt og forståelse for:
- Hvilke forudsætninger det kræver af dig som behandler at skabe gode
udviklingsbetingelser hos målgruppen.
- Hvad er relationskompetence?
- Mentaliserings evnens indflydelse på relationskompetencen.

•

At skabe øget forståelse for målgruppens forudsætninger for at indgå i en forpligtigende
relation:
- Misbruget har en funktion – hvilken…? hvorfor den bagvedliggende smerte?
- Hvordan kan en lav mentaliserings evne komme til udtryk?

•

At øge din relationskompetence i kontakten med målgruppen for at styrke
målgruppens forudsætninger for udvikling.

Modul; Afhængighedens mange ansigter
D. 22, 23, 24 & 25 juni 2022 kl. 9.00-15.30.
Afholdes på Hotel Hilton i Torshavn og er inkl. Morgenmad, frokost og
eftermiddagskaffe.
Pris: 9.500,- kr.
Afholdes af underviser Erik E. Hansen, uddannet soc.pæd, addiction counselor, supervisor samt
interventionist.
Alle har en mening om afhængighed og alle ser afhængighed ud fra deres oplevelse, holdninger og
erfaringer med afhængighed. Dette kursus vil give indsigt, viden og forståelse for afhængighed.
Samt belyse de forskellige afhængigheder. Nogle afhængigheder ses og opleves som mere
acceptable end andre. Det grundlæggende er dog at når et stof, en ting, en følelse, et begær, et
behov udvikler sig til afhængighed, så bliver det en vedvarende smerte hos den afhængige og kan
blive totalt invaliderende for ham/hende og familie, venner og arbejdsrelationer. På modulet vil
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nogle af både de kemiske og følelsesmæssige afhængigheder gennemgås, samt belyse
forskelligheder i disse.

Modul; At vokse op i en misbrugsfamilie
Afholdes i september 2022
Afholdes af underviser Lotus Turell, dansk foredragsholder, skribent, lydbogsindlæser, reporter
og arrangør. Lotus er desuden bachelor i film- og medievidenskab fra Københavns Universitet.
➢ Den dysfunktionelle familie
➢ Barnets vilkår og strategier
➢ Det voksne barn, senfølger og resiliens
➢ Medafhængighedens væsen
➢ Den svære samtale
➢ Behandlingstilbud

Modul; Farmakologi og dobbeltdiagnoser
Afholdes i oktober 2022
Afholdes af underviser på DAC-uddannelsen Henrik Thiesen, socialoverlæge i Københavns
Kommune. Gadelæge & leder af SundhedsTeam.





Farmakologiske grundbegreber
Gennemgang af div. stoffer
Misbrug, afhængighed og skadevirkninger
Diagnosekriterierne, ICD-10 og DSM-5

 Instrukser og medicin i misbrugsbehandling
 Regler ved behandling af forskellige typer misbrug
 Skadesreduktion som ideologi og som arbejdsredskab på linje med andre







Hvad forstås ved dobbeltdiagnoser?
Udfordringer i behandlingen
Depression
Personlighedsforstyrrelser
Dobbeltdiagnoser og ædruelighed
Psykofarmaka og ædruelighed
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Modul; Traumer og tilknytning - deres betydning i afhængighed
Afholdes i november 2022
Afholdes af underviser på DAC-uddannelsen Malene B. Lyck: Selvstændig traume- og
psykoterapeut, socialpædagog.
➢
➢
➢
➢
➢

Hvad er et traume?
Symptomer på traumer
Traumer og misbrug
Ressourcer – vejen ud af traumet
Forløsning af traumet

➢ Tilknytningsmønstres betydning i livet
➢ Tryg og utryg tilknytning
➢ Heling i voksne relationer

Modul; Den svære samtale om misbrug og afhængighed
Afholdes i december 2022
Afholdes af underviser på DAC-uddannelsen Tommy Lillebæk, psykolog.
➢ Introduktion til de grundlæggende metodiske redskaber: åbne spørgsmål, bekræftelse,
refleksion/spejling, opsummering.
➢ Ændringscirklen.
➢ Motivation
➢ Ambivalens
➢ Empatisk og reflekterende lytning
➢ Forandringsudsagn og modstand

Modul; Unge, stoffer og kriminel personlighedsstruktur
Afholdes i januar 2023
Afholdes af underviser på DAC-uddannelsen Thomas Krøger, Sct. Ols' Behandlingschef. Thomas
har en Master uddannelse fra Ålborg universitet i organisatorisk læring og Coaching.
Kort gennemgang af rusmidler
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Unge og hash
Behandling af unge med overforbrug og misbrug
➢ Kendetegn og forskelle på stofmisbrugere med kriminel personlighedsstruktur
➢ Brugbare og ikke-brugbare metoder i arbejdet med mennesker med kriminelle
problemstillinger
➢ Hvordan opstår og udvikler en kriminel personlighedsstruktur og tankegang sig?
Praksistræning i / observatør på, hvordan behandlingsmetoder med kriminelle udføres i praksis

Du kan læse mere her: https://www.dac-uddannelsen.dk/faroerne/
TILMELDING: mail til Frank Hansen på: frank-e-hansen@mail.dk
eller Mena Joensen på: menajoensen@yahoo.dk
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