- Kursusafdelingen

Viden om: Brug, forbrug, storforbrug, skadeligt brug
Underviser: Erik Hansen, Soc.pæd, addiction counselor, supervisor samt interventionist.
Dato: 26 & 27 november 2022
Tid: 9.30-16.00
Forplejning: Der indgår forplejning i prisen - frokost, kaffe, the og kage/frugt
Sted: Kong Georgs Vej 37a, 2000 Frederiksberg
Pris: 1275,- kr.
Tilmelding: Pr. mail til kontakt@dac-uddannelsen.dk. Du får herefter tilsendt en faktura
Målgruppe:
Kurset er rettet mod alle der arbejder med - eller møder, mennesker som er ramt af
misbrug, det kan være behandlere, socialrådgivere, pædagoger, sosu’ere, sygeplejersker,
læger eller andre der gerne vil have indsigt i emnet.
Beskrivelse:
Kurset vil give dig en grundforståelse for afhængighedens væsen i alle dens former, og vi vil
se på de forskellige tilgange der er til misbruget, samt måden at håndtere og behandle det
på.
Viden, indsigt og forståelse:
Mange mennesker der arbejder med eller møder misbrugere og afhængige i deres daglige
arbejde, danner sig ofte deres egen mening ud fra deres egen holdninger og meninger om
misbrugere. Nogle har selv noget med i deres egen bagage, og det kan være med til at
præge deres holdninger og opfattelse af misbrug og afhængighed.
Tiderne ændrer sig, metoderne ændrer sig og nye indfaldsvinkler kommer til.
De forskellige behandlingsmodeller har ofte været grundlag for diskussioner og til tider
været malet op som sort og hvidt. Holdninger og overbevisninger kan nogle gange
forhindre indsigten og dermed også hjælpen til de mennesker, der virkelig har brug for
denne.
Dette kursus vil give en grundig neutral basisviden og forståelse for misbruget og dets
forskellige ansigter.
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Nogle afhængigheder opleves som mere acceptable end andre. Det grundlæggende er dog,
at når et stof, en ting, en følelse, et behov eller et begær udvikler sig og optager en person
fuldstændigt, i tanker følelser og handlinger og bliver en besættelse - så kan det skabe en
vedvarende smerte hos den misbrugende og kan blive totalt invaliderende for ham eller
hende. Samt for familie, venner, og arbejdsrelationer.

Kurset vil give dig:
Indsigt, viden og forståelse af misbrug.
Udviklingen af brug, forbrug, skadeligt forbrug og misbrug, afhængighed.
De sociale, biologiske, arvelige og genetiske faktorer.
At arbejde med mennesker der har en afhængighed, er komplekst og kræver stor forståelse,
rummelighed, tålmodighed og viden om afhængighed og deres mangeartede udtryk. For
det er disse udtryk der kan gøre det svært eller vanskeligt at arbejde med denne
målgruppe. Alle misbrugere profiterer ikke af samme tilgang, det er ikke som en handske
passer til alle, der skal ses på individuelle løsninger for den enkelte.
Glæder mig til at undervise dig
/Erik
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