
Hva skjer
i

hjernen?

Giftig
 

Trekant

For Livsmestring

KONTAKT OSS:

"Vi lengter etter å være en del av
endel av flokk... kjenne seg trygg...

vise seg slik en er" (Per Fugelli 2026)

Disse kursene åpner muligheter til å gi konkret
hjelp til deg, en venn, familie, nabo, partner, osv.

post@rom-agder.no

Steinkle iva 2 (2.etasje)
Lund Torv -  Kr ist iansand

Addresse

Email

+ 47  944 64 373 (Kr ist iansand)
+ 47  918  03 188 (L i l lesand)

Kontakttelefon

www.rom-agder.no
(under: "Vi Tilbyr" )

Innføring i likepersonarbeid og
erfaringsformidling.
Hva skiller dette arbeidet i forhold til det å
være brukermedvirker?
Betydningen av likepersonarbeidet.
Forventninger til likepersonen.
Taushetsplikt.
Etiske regler
Rammer i likepersonrollen.
Betydningen av likepersonvirksomhet for
organisasjoner.
Registrering i ressursbank.
Arbeid med enkeltpersoner og i grupper
Likemannsmidler, rutiner og regelverk
Nettverk og veiledning

Kurset koster:
kr. 30.- per person

(Blindende påmelding)
 

Informasjon og Påmelding
på nettsiden.



Recovery-faktorene tilhørighet, håp, identitet,
mening og egenmakt, bidrar til at behandling
innen psykisk helsevern blir varig. Kom på
kurs og hør hva fagfolk sier om dette og lytt til
personers egen recovery-historie.

Hva er forskjellen på tradisjonell psykisk
helsehjelp og Recovery-tilnærming
Hvor finnes Recovery?
Kan en være i recovery helt for seg selv?
Kan "fag og erfaring" støtte til personlig
Recovery?

Recovery Tenkning etter CHIME
modellen

Traumebevisst Omsorg - TBO

ROM-Agder har fått mange tilbakemeldinger på
at kunnskap om traumereaksjoner kan gi innsikt
og medføre at en får mindre panikk i situasjoner
der man opplever redsel eller tap av kontroll. 

Hjernens utvikling
Den tredelte hjernen
Stressreaksjoner
Smerteuttrykk
Toleransevinduet
Hva hjelper til å få det bedre.

I dette kurset får du blant annet høre om
følgende tema:

Ut av Avmakt

I dette kurset tar vi opp temaer som gjelder når
en føler seg i avmakt og som offer for en
situasjon eller hendelse.

Du får lære om DRAMA-trekanten, som er en
modell for roller som lett oppstår i menneskelig
samhandling. Den amerikanske psykologen
Stephen B. Karpman utviklet modellen på 1960-
tallet. Trekanten illustrerer dysfunksjonelle
mellommenneskelige handlinger og konflikter
som kan oppstå. Modellen er et verktøy som
brukes på ulike i blant annet familiearbeid, i
bedriftshelse og terapi mer generelt. Det er
også mulig å oppdage at vi som mennesker kan
spille alle rollene i vår indre dialog og i våre
handlinger. 

I løpet av kursdagen vil vi komme med
eksempler der du kan kjenne deg igjen. Kurset
tar selvfølgelig for seg hva som kan gjøres for å
komme UT AV negative roller/reaksjonsmåter.


