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Program for årsmødet 2015 

 

Kære alle sammen. 

 

Hermed programmet for årsmødet d. 30. sept. – 1. okt. 2015 på Nyborg Strand. 

Overskriften for årsmødet er: 

  

Arbejdsmiljøet udfordres i arbejdet med socialt udsatte! 

 

Arbejdsmiljø er et emne i Danmark for tiden. Vi taler social kapital, sikkert og sundt arbejds-

miljø, trivsel og sundhed på arbejdspladsen, vi bliver certificerede m.v. 

I forsorgsfeltet, hvor vi arbejder med borgere med komplekse problemstillinger, kan det ople-

ves som en udfordring at opretholde et sikkert og sundt arbejdsmiljø. 

På årsmødet 2015 belyses og debatteres det medarbejdernære arbejdsmiljø ud fra disse per-

spektiver: 

- Det personlige arbejdsmiljø: Hvorfor er vi sårbare, når vi udfører relationsarbejde i hjem-

løsefeltet? Og hvordan beskytter du dit personlige arbejdsmiljø?    

- Hvordan kan vi identificere og forstå de indsatser, vi må gøre efter en kritisk situation? 

- Grupper og gruppeprocesser: Hvad sker der over og under vandlinjen i en gruppe? Hvad 

karakteriserer de bevidste og ubevidste processer?     

 

Der er lige gennemført en ny hjemløsetælling i Danmark. Vi har den glæde at kunne præsen-

tere tællingens resultater på årsmødet, dette sker i åbningstalen ved Lars Benjaminsen, SFI. 

 

Dag 1 

Kl. 12.00-13.00      Frokost  

Kl. 13.00-13.15 Velkomst 

 Baggrund for og præsentation af programmet v/formand Jakob May 

 

Kl. 13.15-14.15 Åbningstale – Hjemløsetællingen 2015 

 Forsker og ph.d. Lars Benjaminsen, SFI, præsenterer resultaterne af 

hjemløsetællingen 2015, der er plads til debat og dialog. 

 

Kl. 14.15-14.30 Pause 
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Kl. 14.30-15.45     Grupper og gruppeprocesser: Hvad sker der over og under vandlin- 

          jen i en gruppe? Hvad karakteriserer de bevidste og ubevidste pro- 

         cesser?     

         Vi arbejder alle i grupper. Vores kolleger i gruppen er kolleger, vi måske  

         ikke selv har valgt. Vi har forskellige faglige normer, holdninger og uddan- 

         nelser samt erfaringer, og dermed både bevidste og ubevidste tilgange til  

         opgaven. 

         Vi modtager og arbejder med socialt udsatte borgere, med alle de for- 

         forståelser, aggressioner, projektioner mv., de bærer med sig. 

         Vi vil belyse: Hvad sker der i en gruppe og hvilken betydning kan 

         f.eks. gruppens paranoia, frygt, angst, omnipotens få på arbejdet? Og  

         hvordan kan man udvikle og vedligeholde en god gruppeproces?  

         v/Peter Mortensen, direktør og partner i DFTI, cand.psych. og psykote- 

         rapuet. 

 

Kl. 15.45-16.00      Pause og indtjekning. 

 

Kl. 16.00-17.30     Det personlige arbejdsmiljø: Hvorfor er vi sårbare, når vi udfører  

         relationsarbejde i hjemløsefeltet? Og hvordan beskytter du dit per- 

         sonlige arbejdsmiljø?    

                            Brugernes vanskeligheder har det med at brede sig i organisationer gen- 

                           nem aktive og passive smittebærere. Med udgangspunkt i simple modeller        

                           og skarpe udsagn vil oplægsholderen fokusere på:  

                Hvorfor er vi sårbare, når vi arbejder med relationsarbejde i voldsomme  

                           miljøer? 

                           De forstyrrede mennesker: hvordan ser de ud? 

                           Hvad er chok og traumer, og hvordan spreder de sig som ringe i vand? 

                           Kan jeg gå rundt og mærke følelser som slet ikke er mine egne?  

     Hvad er stærk medicin ift. ovenstående? 

v/John Zeuten, cand.psych., psykologisk konsulent med speciale indenfor 

neuro- og specialpædagogik. 

 

Kl. 19.00              Middag med mulighed for dansant!!  

                           Levende musik v/ ”Pagsbergs Five” 

 

Kl. 23.00              Natmad. 

 

Dag 2 

 

Kl. 09.00-10.45    Hvordan kan vi identificere og forstå de indsatser, vi må gøre efter    

                           en kritisk situation? 

                           Der sættes fokus på centrale elementer i efterbearbejdningen:                           

                          Hvordan skiller vi begreberne ad: Hvornår er man henholdsvis berørt, ramt 

                          eller i krise efter en kritisk hændelse?        

       På et kontinimum fra berørt til krise, hvordan kan og/eller skal der interve-       

       neres, når der har været f.eks. en voldelig episode 

       Og hvad er den enkeltes ansvar ift. at oplyse sin position; hvordan man har 
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       det efter en voldsom episode  

                         v/Lars Hugo Sørensen, Cand.pæd.psych. med fokus på stress, traumer    

                         og hypnoterapi 

 

Kl. 10.45-11.00       Pause. 

 

Kl. 11.00-11.45       Temadrøftelser, samlet drøftelse og central opsamling. 

 

Kl. 11.45-12.00  Mulighed for afsluttende bemærkninger og farvel og tak for i år!! 

 

Pris for alt dette: for medlemmer af SBH kun: 2600,- kr. pr. person.  

Ikke –medlemmer:                    2900,- kr. pr. person. 

 

Hvis man vil bo 2 på et dobbeltværelse vil prisen være 350,- kr. mindre pr. person.  

Hvis man ønsker dette, skal I skrive hvem I vil bo sammen med under bemærkninger. 

 

Tilmelding på SBHs hjemmeside på www.sbh-boformer.dk til og med 4. september 

2015 kl. 16.00.    

 

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i programmet.  

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Jakob May 

Formand. 

http://www.sbh-boformer.dk/

