Lær at arbejde syﬆematisk med

Paranoia

ved Peter Bullimore
3-dages kursus
d. 9., 10. og 11. september 2019 i Horsens
Mange års forskning og praksis har viﬆ, at det er muligt at hjælpe mennesker, der har
paranoide foreﬆillinger.
På dette kursus vil du lære at hjælpe mennesker, der lider af paranoide foreﬆillinger
med at forﬆå og håndtere deres paranoia, så de kan leve det liv, de ønsker.
Mennesker, der lider af paranoide foreﬆillinger, kan i deres forsøg på at forsvare sig
komme til at foretage handlinger, der udsætter medarbejdere for fare.
Den bedﬆe måde at øge sikkerheden i psykiatrien på er derfor at lære at hjælpe og
forﬆå disse mennesker.
Kurset tager udgangspunkt i Maaﬆricht-interviewet, som er et arbejdsredskab, der
er udviklet af Peter Bullimore og professor i psykiatri Marius Romme. Med dette
redskab kan man arbejde metodisk og ﬆruktureret med at forﬆå den paranoides
oplevelser og ﬁnde virksomme måder at hjælpe ham/hende til at få kontrol over sine
paranoide foreﬆillinger.
På kurset vil der være oplæg af Kate Crawford, Shaun Hunt og Peter Bullimore, som
alle har lidt af paranoide foreﬆillinger, og som alle er kommet sig på trods af, at de
var diagnoﬆiseret som kroniske, paranoide skizofrene.

Undervisningsform
Kurset er baseret på oplæg og praksislæring.
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Deltagerne vil mellem oplæggene blive opdelt i tre grupper, hvor de skal udarbejde
et Maaﬆricht-interview ved at interviewe henholdsvis Peter, Kate og Shaun om
deres paranoide foreﬆillinger, livshiﬆorie m.m., så de lærer at bruge skemaet og
forﬆå, hvordan paranoia opﬆår som en reaktion på svære livsomﬆændigheder.
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