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3-dages kursus 
d. 13., 14. og 15. marts 2017 i Kgs. Lyngby 

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. 

Efter deltagerne har lært at kortlægge paranoide forestillinger, vil de blive 
præsenteret for forskellige terapeutiske handlemuligheder som f.eks. “inner child 
therapy”, “emotionsfokuseret terapi” samt “kortlægning af udløsende faktorer”, som 
kan hjælpe personen videre med sin recovery-proces. 

Undervisningsform 
Kurset er baseret på oplæg og praksislæring, da 
deltagerne også selv skal lære at udføre et 
Maastricht-interview. På kurset vil der være en 
gruppe velfungerende mennesker til stede, som 
har lidt af paranoide forestillinger, som deltagerne 
skal samarbejde med. 

Paranoia 
ved Peter Bullimore

Lær at arbejde systematisk med

Peter Bullimore      
er en af verdens 
dygtigste og mest 
erfarne undervisere 
inden for paranoia 
og stemmehøring. 
Han har arbejdet 
som konsulent i 
mange lande og 
samarbejder med 
flere universiteter i 
England. Peter har 
selv lidt af paranoia 
og er kommet sig 
fra alvorlig psykisk 
sygdom, bl.a. vha. 
de metoder, som 
han vil præsentere 
på dette kursus. 

Undervisningen 
foregår på engelsk.  

Følg PsykoVision på 
Facebook 

PRIS 

Kr. 2.950,- eksl. moms 

Inkl. let frokost, frugt, 
kage, kaffe & te. 

STED 
Frivilligcenter 

Rustenborg 2A 
2800 Kgs. Lyngby 

(8 min. gang fra Lyngby 
station) 

Kl. 8:30-16 

TILMELDING 
www.psykovision.dk 

eller mail til 
mail@psykovision.dk 

Max. 30 deltagere 

Først til mølle…

Organisering ud fra et bruger- 
og recoveryperspektiv 

Jørn Ditlev Eriksen 
PsykoVision

Fra et ekspertperspektiv til et 

samarbejdsperspektiv 

Fra ekspert til samarbejdspartner

Nye arbejdsredskaber

Ny organisering



Hvis vi kunne 
starte forfra…

Trieste

Individuelt, helhed 
og nærhed

Åben dialog
Madison, 

Birgmingham m.fl.

Specialisering, 
standardisering  
og centralisering

Forudsætninger for vendepunkter

Personen 
selv

Mening En anden
Materielle 

forudsætninger

Alain Topor



Et skræddersyet 
tilbud

Viden, valg og empowerment



Systemverdenen Livsverdenen

Arbejdsgangsanalyse Slip medarbejderne 
fri



Mine Relationer

Valg af den vigtige "anden"

Fra tilsynsrapporten: 
En borger fortæller, at vedkommende har ”fyret” en fra sin 

Relationscirkel, idet hun mente, at de svigtede hende. Hendes oplevelse 
var, at hun ikke fik den støtte som hun har behov for….

Fra supervision til praktisk læring 

Reflekterende team

Spørgsmål fra kollegaer

Viden

Person centreret planlægning

Konsulenter

Fra Hiraki til Spaghetti Organisation Støttepakke



Benyt alle medarbejderkompetencer

Bofællesskab

Mine Relationer

Botilbud

Mine Relationer

Bostøtte Rum og Adfærd



Jørn Ditlev Eriksen 

psykovision@gmail.com 

www.psykovision.dk

Tak for i dag


