OPKVALIFICERINGSFORLØB
I HÅNDTERING OG MINIMERING AF MAGTANVENDELSER PÅ BOSTEDER

MINIMERING

AF MAGTANVENDELSE OG HÅNDTERING AF PROBLEMSKABENDE ADFÆRD

HVEM HENVENDER FORLØBET SIG TIL
Dette opkvalificeringsforløb henvender sig primært til fagprofessionelle, der arbejder på bosteder
i henhold til servicelovens §§ 107 og 108 samt almenboliglovens § 105, målrettet borgere med
autisme, hvor der er behov for indsatser, der kan være med til at reducere omfanget af problemskabende adfærd og konflikter i dagligdagen – og i forlængelse heraf – mindske omfanget af
magtanvendelser.

KURSERNE BLIVER AFHOLDT SOM ET HUSKURSUS PÅ DIN ARBEJDSPLADS
FORMÅL OG UDBYTTE
Hovedformålet med forløbet er følgende:
• At medarbejderne bliver fortrolige med regler for magtanvendelse, herunder hvornår der må
anvendes magt.
• At medarbejderne opnår viden om specialpædagogiske redskaber til at forebygge magtanvendelse.
• At medarbejderne opnår viden om basale tekniker i konfliktforståelse og konfliktløsning.
• At medarbejderne opkvalificeres i håndtering af problemskabende adfærd.
• At medarbejderne diskuterer dilemmaer i det pædagogiske arbejde i forhold til magt og
magtanvendelser.
• At medarbejderne får indsigt i lovgivningen på området.
• At skabe en mere ensartet praksis.
• At organisationen bliver rustet til at rumme borgere med problemskabende adfærd.
• At organisationen bliver rustet til at rumme de frustrationer, der opstår mellem beboer og medarbejder – og mellem medarbejder og ledelse.
• At organisationen bliver rustet til at minimere mængden af frustration i personalegruppen og
ledergruppen for dermed at mindske sygefravær, medarbejderudskiftning og magtanvendelser.
• At ledelse og medarbejdere får systematiske metoder til at designe organisationen, så frustration
og magtanvendelser kan behandles professionelt.

MODUL 1

MAGTANVENDELSE I ET SPECIALPÆDAGOGISK PERSPEKTIV

UDBYTTE
Deltagerne introduceres til specialpædagogiske metoder målrettet forebyggelse og håndtering af
konflikter i det daglige pædagogiske arbejde. Disse tilgange kan medvirke til at skabe et konfliktnedtrappende miljø i dagligdagen ved at skabe rammer, der tilgodeser brugernes behov for støtte
i disse svære situationer.
Deltagerne vil få teoretisk viden om forskellige perspektiver på konfliktforståelse og lære at anvende
forskellige konfliktløsningsmodeller.

FØLGENDE EMNER VIL BLIVE BELYST UNDER KURSET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Professionalitet i den specialpædagogiske praksis
Specialpædagogiske perspektiver og handicapforståelser
Baggrund for forståelse af problemskabende adfærd – historisk og teoretisk
Stress og kravtilpasning
Ro-givende pædagogik i praksis
Konflikthåndtering og forebyggelse af magtanvendelse
Risikovurdering og refleksionsmodellen
Specialpædagogiske redskaber til at forebygge magtanvendelser
Organisationstænkning i forbindelse med at kunne rumme problemskabende adfærd
Udvikling af konfliktminimerende specialpædagogik.

TID: 9:00 TIL 15:00
UNDERVISER
Mehdi Owliaie, institutleder på Det Nationale Autismeinstitut, specialist i håndtering af problemskabende adfærd hos borgere med autisme samt i minimering af magtanvendelser.

MODUL 2
MAGTANVENDELSE I ET JURIDISK PERSPEKTIV

UDBYTTE
Udbytte: Formålet med kurset er at give dig større indsigt i, og større praktisk forståelse for, de juridiske rammer for magtanvendelse i det specialpædagogiske arbejde med voksne borgere med
autisme samt baggrunden herfor.
Den socialretlige lovgivnings regler for magtanvendelse gennemgås, og rammer og grænseflader
afsøges gennem diskussion af konkrete cases fra retspraksis såvel som fra jeres dagligdag.

UNDERVISNINGEN TILRETTELÆGGES OG TILPASSES UD FRA JERES
KONKRETE ØNSKER OG BEHOV, IDET BL.A. FØLGENDE EMNER BELYSES:
• Hvordan defineres magtanvendelse, og hvad er baggrunden for den retlige regulering af dette
område?
• Formålet med magtanvendelsesreglerne og definition af målgruppe.
• Gennemgang af servicelovens bestemmelser om magtanvendelse.
• Relationen til grundlovens og Den Europæiske Menneskerettighedskonventions bestemmelser
om den personlige friheds ukrænkelighed, forbuddet mod ydmygende og nedværdigende behandling mv.
• Relationen til straffelovens bestemmelser om henholdsvis nødværge og nødret samt straffebestemmelserne om ulovlig tvang, vold, frihedsberøvelse, ærekrænkelser mv.
• Forholdet mellem på den ene side omsorgspligten og på den anden side pligten til at undgå
indgreb i selvbestemmelsesretten og anvendelse af magt.
• Mindsteindgrebsprincippet og kravet om proportionalitet.
• Fiksering og fastholdelse, herunder i forbindelse med personlig hygiejne.
• Tilbageholdelse i og tilbageførsel til boligen.
• Pligten til registrering og indberetning af magtanvendelse (procedure, baggrund/formål og
praktiske fokuspunkter).
• Pligten til efterfølgende udarbejdelse af handleplaner.

TID: 9:00 TIL 15:00
UNDERVISER
Advokat Rune B.B Pedersen, med speciale i magtanvendelser.

MODUL 3
MAGTANVENDELSE I ET LEDELSESMÆSSIGT OG ORGANISATORISK PERSPEKTIV

UDBYTTE
Hovedformålet med kurset er at skabe forståelse for, hvad problemskabende adfærd gør ved medarbejderkulturen, organisationsstrukturen og ledelsens muligheder.
Kurset vil levere konkrete organisationsværktøjer til håndtering af forhøjet frustration i hele organisationen – og dermed den forhøjede risiko for magtanvendelser.
Når mennesker organiserer sig, gøres dette ud fra nogle artsspecifikke regler. Vi danner hierarkier,
laver arbejdsfordelinger, lader os lede og leder nogle gange gerne andre i et simpelt, men afgørende mønster. Disse mønstre bliver imidlertid udfordret og svært håndterbare i de tilfælde, hvor
organisationen skal kunne rumme det afvigende, det aparte, det ikke-mentaliserende og problemskabende.

FØLGENDE EMNER VIL BLIVE BELYST UNDER KURSET
•
•
•
•
•
•

stress
forråelse
diffuse frustrationsudbrud rettet mod fx ledelsen eller organisationen
forhøjet sygefravær
forhøjet medarbejderudskiftning
faldende kvalitet i læringen, pædagogikken, behandlingen og omsorgen.

TID 9:00 TIL 15.00
UNDERVISER
Martin Godske, Cand. Mag. Phil og seniorkonsulent hos Copenhagen Coaching Center. Martin
har speciale i ledelse af specialpædagogiske organisationer.

TILMELDING & MERE INFO
PRIS

Hvert modul koster 15.000 inkl. materialer.
Vi anbefaler, at din arbejdsplads bestiller hele pakken, dvs. alle tre moduler. Prisen for alle tre moduler er 39.000 kr. Priserne er ekskl. moms og transport.
Sted: Kurserne bliver afholdt som et huskursus på din arbejdsplads.

KONTAKT

Har du spørgsmål til kurset, kan du kontakte Mehdi Owliaie på tlf. 40224841 eller på mail leder@
detnationaleautismeinstitut.dk

