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KURSUSFORLØB

TRIN 1 

Sygeplejersken og fysioterapeuten i den professionelle rolle 
For at kunne fremstå autentisk i den professionelle rolle 
kræver det, at man har tilstrækkelig indsigt i sin personlige 
historie og dennes indflydelse på, hvordan man agerer 
professionelt. Når man arbejder i et felt, hvor det kan handle 
om liv og død, sættes svære følelser i svingninger både i 
patienterne og i de professionelle omkring dem.  

Om at kende sig selv 
Grænser 

• mærke grænser 
• sætte grænser 
• hvad gør jeg, hvis de ikke respekteres 
• hvordan er mine ressourcer og begrænsninger ift at 

sætte grænser 

Tilknytningsstil 
• kende sine sårbarheder og ressourcer 
• hvordan reagerer jeg typisk på afstand 
• hvordan reagerer jeg typisk på nærvær
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TRIN 2 

Psykologiske reaktioner på alvorlig sygdom og trussel om 
død 
I arbejdet med alvorligt syge patienter er det væsentligt at 
have viden om sorg, angst og depression, herunder at kunne 
genkende og skelne mellem de forskellige reaktioner. 
Reaktionerne kan se ens ud, men kræver en forskellig indsats i 
forhold til forebyggelse og lindring. 

• Hvordan ser sorg og kompliceret sorg ud 
• Hvordan ser angst ud 
• Hvordan ser depression ud 
• Hvordan ser atypiske psykologiske reaktioner ud 
• Hvordan kender du selv til angst 
• Hvordan kender du til at være nedtrykt/ ked af det 
• Hvordan møder du hjælpeløshed i andre og i dig selv? 
• Hvordan kender du til magt og afmagt? 

TRIN 3 

Sygeplejersken og fysioterapeuten som kommunikator 
Et væsentligt element i arbejdet med patienter og 
pårørende er evnen til at kunne kommunikere kærligt og 
tydeligt. En god samtale skal ”skræddersyes” til den 
konkrete patient og den konkrete situation  

Den gode samtale 
• Om at sætte rammerne for samtalen (indlede, 

afslutte, styre tiden) 
• Dynamikken i individuelle samtaler versus 

dynamikken i familiesamtaler. 
• Hvordan man holder rummet for den anden 
• Hvordan man bruger sin kontaktevne 
• Hvordan man holder balancen mellem afstemthed, 

distance og overinvolvering 
• Om håb, trøst og illusioner
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PSYKOLOGERNE 

Anne Sidenius og Marianne Køhler 
Skov 

Ekstern underviser: Psykolog 
Mai-Britt Guldin, Aarhus 
Universitetshospital 

Anne har i 14 år arbejdet 
som psykolog på Hospice 
Søholm, Århus 
Marianne har som psykolog i en 
familieafdeling arbejdet med familier 
i sorg. 
Vi har begge fra ”Janus Psykologerne” 20 
års erfaring med terapi, supervision og 
undervisning indenfor områderne: Sorg, 
komplicerede tab, angst, akut krise, 
traumebehandling, flygtningerelaterede 
problematikker samt personlig udvikling.

KURSET 

Kurset er bygget op over 3 x 3 dage, i alt: 63 timer  
Deltagerpris: 14.200,- 
Deltagerantal: 14 
Datoer:  
    - Trin 1: 12.,13. og 14. september 2018 
    - Trin 2: 24., 25. og 26. oktober 2018 
    - Trin 3: 21., 22. og 23. november 2018 

Sted: Janus Psykologerne, Vestergade 56B, 8000 Aarhus C. 
Kontakt: 2074 5104 (Anne), 2859 5244 (Marianne) 
Tilmelding: annedsidenius@hotmail.com (senest 1. juli 2018)   

Vi lægger vægt på at skabe et trygt rum, hvor det bliver muligt at arbejde 
med udgangspunkt i det, der er relevant for den enkelte. 
Undervisningen vil veksle mellem teori, små fordybelsesrunder, praktiske 
øvelser og supervisionstræning.
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