Forstå psykiatriske diagnoser - fra mistanke til diagnose (Aarhus)
Underviser|

Omkring 500.000 danskere har en psykisk lidelse. Det er dog de færreste, der taler åbent om det og i nogle
tilfælde, stilles der aldrig en diagnose. Få styr på de mest almindelige psykiatriske diagnoser, symptomer,
behandlingsforløb og ikke mindst på, hvad det vil sige at leve med en psykiatrisk diagnose.
Psykiske lidelser udgør den største sygdomsbyrde i samfundet med 25% i forhold til det samlede sygdomsbillede.
Psykiske lidelser og forstyrrelser er forbundet med en række karakteristiske ændringer i den måde, vi tænker,
føler og reagerer på. Derfor præsenterer psykisk sygdom sig på overfladen ofte som et socialt problem. Er der tale
om en psykisk lidelse er det dog vigtigt, at det bliver italesat, at der stilles en diagnose og at de rette tiltag sættes i
værk.
Svære og lettere diagnoser - hvad kan man og hvad kan man ikke?
Mens visse psykiske lidelser kommer til udtryk i en adfærd, der i høj grad afviger fra det normale, fremstår andre
som glidende overgange. Nogle mennesker med psykiske lidelser kan være meget hæmmede, mens andre, med
den rette hjælp, sagtens kan føre et helt almindeligt liv med job eller skolegang.
Mange danskere lever nemlig med en psykisk sygdom. Eksempelvis oplever hver 5. dansker mindst én depression
i løbet af deres liv. Så hvordan kategoriserer vi de forskellige diagnoser og er der nogen, som er særligt udsatte?
Hvad har tilstande som stress og angst af indflydelse på vores privat- og arbejdsliv og hvad kan man, når man
lever med svære psykiatriske diagnoser, som eksempelsvis skizofreni eller PTSD?
Få indblik i psykiatriens verden med Lars Søndergaard (speciallæge i psykiatri) og lær, hvordan du som f.eks.
sagsbehandler, lærer eller pædagog skelner mellem svær psykiatrisk sygdom og mindre psykiske vanskeligheder.
På dagen får du desuden sparring til, hvordan du bør forholde dig som fagperson, når du står overfor en borger
med en psykiatrisk diagnose og rustes til at genkende og håndtere de forskellige advarselssignaler. Sidst, men ikke
mindst, opdateres du selvfølgelig også om prognoserne for de forskellige diagnoser.
Kurset tager udgangspunkt i den praktiske hverdag og der vil være rig mulighed for at diskutere aktuelle
spørgsmål og problemstillinger i plenum.
Vær opmærksom på, at vi også gerne kommer ud og afholder foredrag/kursus om emnet hos jer selv. Kontakt
vores Kundeservice på tlf. 31 10 70 70 og hør nærmere om muligheder og priser.
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