PRAKSISNÆR UDDANNELSE MED CERTIFICERING
Hold 4: Opstart 29. + 30. august 2018
Du undervises af faglige specialister

Rikke Maj Thauer
Certificeret stresscoach og instruktør
I psykisk førstehjælp

Maj-Britt Vendelbo Toft
Centerleder Strandcenteret

Ellen Boesen
Cand. psych & Ph.D.

Bliv specialist i
stress og mental sundhed
HVAD ER DIT UDBYTTE AF UDDANNELSEN?
• Du får et bredt perspektiv på stress og de
følgevirkninger længerevarende stress kan
have, f.eks. angst og depression
• Du lærer, at spotte og standse stress i udvikling,
både hos den enkelte og i virksomheden
• Du får forskningsbaseret viden om behandlingsformer og bliver undervist af faglige
dygtige specialister, som er praksisorienteret
• Du lærer, at vurdere et menneskes
stressniveau og behandle stress på et
grundlæggende niveau

• Du udvikler dine sociale og kommunikative
kompetencer, i forhold til den svære og tabubelagte samtale
• Du får værktøjer og metoder, der kan styrke
trivslen i virksomheden
• Du bliver bevidst om din egen autoritet
i rollen som rådgiver inden for
stress og mental sundhed
• Du bliver certificeret
psykisk førstehjælper
fra Psykiatrifonden

www.thauer.dk • info@thauer.dk • Tlf. 61 650 888
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Modul 1: Psykisk førstehjælp på arbejdspladsen

Dato: 29/8 + 30/8 2018
 iden om psykiske sygdomme, hyppighed og
•V

betydning, behandling og støtte samt recovery
 iden om depression, angst, psykoser og misbrug.
•V
 andleplan ved depression, angst, psykoser og
•H
misbrug
• K risehjælp ved selvmordstanker og –adfærd
• K risehjælp ved traumatiske hændelser og aggressiv
adfærd
• K risehjælp ved panikangst

Modul 2: Den professionelle stress-specialist

Dato: 19/9 + 20/9 2018

• K onkret viden om de biologiske mekanismer ved stress
• Identificering af psykologiske systemer til regulering af
følelser
 enneskelig adfærd i forandringsprocesser
•M
• K onkret viden om stress på et samfundsmæssigt og
organisatorisk plan
• R ollen som professionel stress-specialist
 ærktøjer til ANTI-stress samtaler i FASE 1
•V

Modul 3: Stress-specialistens værktøjskasse

Dato: 10/10 + 11/10 2018

• K onkret viden om forsvars- og angrebsmekanismer
ved stress

• Identificering af af klientens og egne
forsvarsmekanismer

 fdækning af selvværdsproblemstillinger
•A
• Konkret viden om effekten af stress samt mestringsstrategier
 en personlige ANTI-stress behandling
•D
 ærktøjer til ANTI-stress samtaler i FASE 2
•V

Modul 4: Relationer skaber resultater

Dato: 31/10 + 1/11 2018

• K onkret viden om relationel stress
• K ommunikation og dens betydning for gode
relationer og resultater i virksomheden

• Identificering af kommunikationsadfærd og

konflikthåndteringsstile ud fra DISK adfærdsprofil
• P rofessionel rådgivning om kerneproblemstillinger og
konfliktpotentiale
• ANTI-stress metoden til en vellykket indslusning på jobbet
 ærktøjer til ANTI-stress samtaler i FASE 3
•V

Modul 5: Den robuste virksomhed

Dato: 21/11 + 22/11 2018

• K onkret viden om Social kapital i praksis
 enneskelig adfærd ved organisationsændringer
•M
• E tablering af en bæredygtig forandringskultur
 ærktøjer til opbygning af den robuste virksomhed
•V
 etode til etableringer af relationelle partnerskaber
•M
 ærktøjer til ledelsesrådgivning
•V
Certificering

Dato: 12/12 2018

Pris 29.500,- ekskl. moms for virksomheder og inkl. moms for private.
Betal over 6 måneder i rater af 5.200,-

Varighed 10 undervisningsdage samt 1 dag til
certificering.

Hjemmearbejde Der vil være samtaletræning
mellem modulerne, og det forventes at du har gennemført 10 ANTI-stress samtaler for at blive certificeret.
Uddannelsen afsluttes ligeledes med en skriftlig opgave, som skal præsenteres i plenum for en ekstern
censor fra erhvervslivet.
Sted World Trade Center, Borupvang 3, 2750 Ballerup

Eksamen og certificering Efter endt og godkendt
eksamen får du titlen certificeret specialist i stress og
mental sundhed. Du bliver samtidig certificeret psykisk
førstehjælper fra Psykiatrifonden, og modtager et særskilt
diplom herfra.
Tilmelding

Kontakt Rikke Maj Thauer på tlf. 6165 08 88, eller skriv på
mail til info@thauer.dk
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THAUER STRESSCENTER Vi er specialiseret indenfor stress og har mange års erfaring i arbejdet med stressramte organisationer og
mennesker. Vi efteruddanner os løbende og samarbejder med Psykiatrifonden omkring formidling af deres koncept inden for
Psykisk førstehjælp. Vores fokus er rettet mod oplysning om stress og mental sundhed på arbejdspladsen, og vores viden er baseret
på forskning bl.a. fra Sverige, der viser at adfærdsændring er den bedste kur mod stress. Vores kendetegn er det store engagement, en solid og evidens baseret viden, samt en grundighed i vores arbejde både på det individuelle og organisatoriske plan.

