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Kursus for fagfolk indenfor PWS-området 2019
Tidspunkt:
Sted:

Torsdag den 9. maj kl. 10:00 til fredag den 10. maj kl.13.00
Danhostel Svendborg, Vestergade 45, 5700 Svendborg

Deltagere:
Pris:

Fagfolk indenfor PWS-området. Max antal: 50
1.400 kr. ved indkvartering i dobbeltværelse. 1.500 kr. ved indkvartering i enkeltværelse.

Igen i 2019 er der kursus for fagfolk indenfor PWS-området.
Årets oplægsholder om torsdagen: Rikke Høgsted: Belastningspsykologi
”Der i virkeligheden ikke er noget farligere end at have et meningsfuldt job” – ”Netop fordi arbejdet er
meningsfuldt, er det særlig svært at lægge det fra sig og prioritere sine egne behov og sin egen
personlige vækst. Behov, som skal opfyldes, for at man fortsat kan fungere som hjælper”.
Ovenstående citat fra Citat Anders Korsgaard, Chefpsykolog, Rigshospitalet, stammer fra forordet til
Rikke Høgsteds nye bog: Grundbog i belastningspsykologi. Her skriver hun om, hvad vi kan gøre, for
at beskytte os selv i et psykisk krævende job. Bogen bygger på den forståelse at forebyggelse af
mental slagside er en holdsport, der kun lykkes hvis alle i organisationen forstår deres rolle og ansvar.
Rikke Høgsted er krisepsykolog og har også arbejdet som militærpsykolog. Hun vil ud fra bogen holde
et oplæg om, hvad vi finder balancen mellem op- og nedslidende overinvolvering på
ene side og den forråede og kolde underinvolvering på den anden
Årets oplægsholder om fredagen: Karina Sauer: Det perfekte uperfekte
Karina Sauer siger om sig selv: ”Jeg er mor til to piger, med meget forskelligt udgangspunkt fra livets
begyndelse. Den ene med en kromosomændring, den anden med en ekstrem velsmurt teoretisk
hjerne. De er så forskellige som nat og dag, men en ting har de haft fælles det meste af livet;
udfordringer med at være en del af fællesskabet.
At have fået dem, har motiveret mig til hele tiden at være nysgerrig, hele tiden at lære og være i
udvikling. Jeg er blevet udfordret på mine overbevisninger og på det som jeg troede på, ved at blive
konfronteret med andre måder at anskue og forstå verden på. Det har været forbundet med forvirring
og til tider frustrationer, men jeg oplever det som en af livets store gaver, som har givet mig oplevelser
og livskundskab, som jeg ikke vil være foruden – tværtimod!”
Workshops
Ud over de to oplægsholdere vil der være workshops, hvor deltagerne i høj grad skal være aktive.
Således gentager vi tidligere års succes med Narrativ Teamrefleksion. Med udgangspunkt i de to
oplæg, reflekterer vi over forskellige problemstillinger. Erfaringen fra tidligere år, hvor vi har benyttet
Narrativ Teamrefleksion, er, at vi har kunnet tage særdeles brugbar viden med os hjem. Netop fordi
deltagerne alle har indgående kendskab til personer med PWS. Refleksionerne tager således
udgangspunkt i egen faglighed.
Præsentation
I løbet af kurset vil vi bede fire forskellige steder fortælle om deres tilbud. De udvalgte tilbud får direkte
besked om, at de skal forberede et oplæg om deres sted.
Vi forventer at være klar med et endeligt program senest den 1. marts. Programmet sendes til tidligere
deltagere. Andre interesserede kan sende en mail til hans.peter.lund@rsyd.dk
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Kurset er for fagfolk, der i deres pædagogiske praksis arbejder med mennesker med Prader-Willi
Syndrom. Kurset støttes økonomisk af PWS-foreningen.

Tilmelding: Senest 31. marts til hans.peter.lund@rsyd.dk

På arrangørgruppens vegne

Hans Peter Lund
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