Mental sundhed hos børn og unge i en moderne verden (København)
Underviser|

Det står slemt til med børn og unges mentale sundhed i dag: Hvert 7. barn herhjemme får mindst én psykiatrisk
diagnose, inden det når voksenalderen. Og et endnu større antal bøvler med at finde fodfæste i livet. Hvordan kan
vi understøtte de børn og unge, der mistrives - og hvad er baggrunden for den kedelige udvikling?Bliv klogere på,
hvordan du kan være med til at sikre børn og unge, der døjer med mentale udfordringer, den rette hjælp til at
komme godt videre i deres liv af autoriseret psykolog og specialist i børnepsykologi Nicola Nyhave.På dette
højaktuelle 1-dagskursus zoomer Nicola ind på menneskers basale behov – biologisk, psykologisk og socialt - og
holder dem op imod det liv, som mange børn og unge lever i dag:- Er de livsvilkår, vi i dag tilbyder børn og unge i
dag, forenelige med sundhed og trivsel? Eller bør vi rette fokus hen de på rammer og livsbetingelser, børn og
unge har i dag, hvis vi ønsker at styrke den mentale sundhed?- Vi er som samfund endt ud i et fokus på hurtigere
diagnosticering af det enkelte menneske og mere behandling - er det den rigtige vej at gå?Kurset præsenterer et
holistisk menneskesyn og et behov for at se mennesker i en biologisk, relationel, kulturel og samfundsmæssig
kontekst. Du lærer, hvilke betingelser, der skal være tilstede for at sikre børn og unge de mest optimale
betingelser for et velfungerende liv. En viden, du både kan bruge arbejdsmæssigt, men også i relation til dit eget
liv.Nicola Nyhave dykker også ned i spændende og aktuelle problemstillinger om bl.a. diagnosekultur, sociale
medier, betydningen af relationskompetence hos de professionelle og vigtigheden af søvn, kost og bevægelse - alt
efter de tilmeldtes aktuelle situation.Oplægget inddrager praksisnært casearbejde og andre relevante
refleksionsøvelser.
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