
UNDGÅÊMENTALTÊUDBRÆNDTHED 
- I ARBEJDET MED PSYKISK UDFORDREDE BORGERE 

Oplev en udby erig kursusdag med fokus på, 
hvordan du undgår at blive drænet for energi i 
arbejdet med psykisk udfordrede borgere.  

 

Du bliver undervist af beskæ igelsespsykologer, 
som vil coache dig i, hvordan du som rådgiver 
bliver bedre i stand l at håndtere mødet med 
denne type borgere. 

 

På en levende og inspirerende måde får du  
praksisnære og velfunderet redskaber l: 

Kurset centreres omkring:  

ü Psykiske udfordringer og hvordan disse  
kommer l udtryk hos borgerne. 
 

ü Hvordan du passer på dig selv i arbejdet  
med borgeren og undgår udbrændthed. 

 

ü Hvordan du følelsesregulerer før, under  
og e er mødet med borgeren. 

 

ü Hvordan du undgår over -eller under 
involvering i borgeren. 

 
ü Hvordan du rammesæ er og yder egen-
omsorg. 

 HvemÊhenvenderÊkursetÊsigÊ l? 

 Kursusdagen er målre et ansa e i jobcentre og andre beskæ igelses lbud,  
 både med myndighedsopgaver og andre funk oner inden for beskæ igelsesområdet. 

 Hvor: 

 Kursusdagen a oldes lokalt hos DH&P ved Odense Havn, Havnegade 29, 5000 Odense C  
 eller kan a oldes i jeres lokaler, hvor I s ller mødelokale l rådighed.  
 Vi dækker hele landet. 

 Pris:   

 Ring og hør nærmere. 
 Et hold  kan rumme op l 25 deltagere. 

 Kontakt: 

 Booking af kursusdag foretages direkte l dhp@dhogp.dk. 
 Eller på telefon 9388 5656. 

E-mail: dhp@dhogp.dk  
Telefon: 9388 5656. 
www.dhogp.dk 
www.linkedin.com/company/dh-p 



  

 Vi er en konsulent- og anden aktør virksomhed som er specialiseret indenfor beskæ igelsesområdet  
 og har arbejdet indenfor de e felt igennem 20 år. 

 Undervisningen vil blive varetaget af vores egne medarbejdere i DH&P, hvilket sikrer jer en levende  
 og praksisnær undervisning, da vi som anden aktør, arbejder med samme målgrupper som Jer. 

 Vi arbejder med stort fokus på tværfaglighed og bringer mange forskellige kompetencer i spil, når vi  
 lre elægger uddannelser og kursusdage.  

 Al undervisning er funderet omkring evidensbaseret teori og velafprøvede metodiske teknikker. 

 Vi går et ekstra skridt for at undervisningen tager udgangspunkt i jeres hverdag og de målgrupper I  
 arbejder med, således undervisningen er relevant og relaterbar. 


