
Kursusprogram  
Forår 2019 

Tilmeld dig på: kursus@nefos.dk 

I NEFOS er der forskellige former for supervision: 

Gruppesupervision 
Ydes altid af eksterne supervisorer 

med bred og solid erfaring fra psykiatrien.

Individuel supervision 
Ved faglige eller mere personlige udfordringer, 

kan der rettes henvendelse til faglig leder, Elene Fleischer, tlf. 26983028. 
Send en sms eller mail til: elene.fl eischer@nefos.dk

Undervisning og supervision i efteråret 2019, 
planlægges i juni 2019. 

Har du ideer og forslag så kom gerne med dem. 

Supervision, kurser 
og møder i NEFOS

Sæt kryds i din kalender nu
     for dagene med undervisning og supervision

(åben for alle interesserede fagpersoner)

 

Ajourført jan. 2019

Supervision

Gruppe-Supervision 
- i Odense 

(Ejlskovsgade 13, 1.sal)

 

12. marts kl. 17.00-1900 

16. april  kl. 17.00-19.00

14. maj kl. 17.00-19.00 

11. juni kl. 17.00-19.00 

 

Gruppe-Supervision 
- i København 

(Carl Johans Gade 9, Kbh. Ø.)
 

19. marts kl. 16.30-18.30 

24. april kl. 16.30-18.30

21. maj kl. 16.30-18.30

20. juni kl. 16.30-18.30

Supervisor: Jesper Lai Knudsen, 
tlf. 2476 3112

mail@nyeperspektiver.dk
 

Supervisor: Hanne Frandsen,
tlf. 6172 6208  

hanne_jambo@hotmail.com 

Aalborg: Supervision efter aftale

 



29. januar 2019 kl.16.30 – 19.00  
Faktuel og basal viden om selvmord 
og selvmordsforsøg.
Det at kunne defi nere selvmordsforsøg og 
mislykkede selvmord. 
Holdninger til selvmordsadfærd, selvmord 
og holdningers betydning i et selvmordsfore-
byggende arbejde.
v / Elene Fleischer

26. februar 2019 kl. 16.30 - 19.00 
Selvmord i tamilsk kultur.
Årsagerne til de fl este selvmordsforsøg og 
selvmord. 
Hvordan selvmord bliver set af samfundet 
i tamilsk kultur
v / Jasmin, Frivillig NEFOS
 

26. marts 2019 kl. 16.30 – 19.00 
Samarbejde med center for selvmordsfore-
byggelse. Tavshedspligt kontra indberet-
ningspligt.
Hvordan gør vi det i praksis i NEFOS? 
v / Elene Fleischer, faglig leder eller en af social-
rådgiverne i NEFOS 

30. april 2019 kl. 16.30- 19.00
Modeller anvendt i rådgivningsarbejdet 
Præsentation og gennemgang af anvendelige 
modeller i brugerarbejdet
v / Forskellige oplægsholdere

28. maj 2019 kl. 16.30-19.00
Igangværende pårørende-projekter sam-
men med DRISP + partnerskabet
V/ Elene Fleischer, faglig leder

Region Syddanmark, Odense (Ejlskovsgade 13., 1. sal) Region Hovedstaden, Kbh. (Struenseegade 15a, København N)

Region Midtjylland, Århus (Grønnegade 80, Århus C, øverst oppe)

19. marts 2019 kl. 17.00- 19-00
Modeller anvendt 
i rådgivningsarbejdet 
Præsentation og gennemgang af 
anvendelige modeller i brugerarbejdet
v/ Forskellige rådgivere giver deres bud.

Årlig Konference 
om Selvmordsforebyggelse

Kolding
6. marts 2019 kl. 8.30-15.45
Invitation til årlig Konference 
om Selvmordsforebyggelse 
Kom og hør forskere, praktikere og ildsjæle, 
der arbejder med forebyggelse af selvmords-
adfærd blandt børn, unge og voksne.
Psykiatrisygehuset 
og Center for Selvmordsforebyggelse 

Sted: Kolding Uddannelsescenter (KUC), 
Ågade 27, 6000 Kolding
Tilmelding: alle kan deltage, men tilmelding 
er nødvendigt. 
Skriv til kursus@nefos.dk og få tilsendt kur-
susprogram og vejledning til elektronisk 
tilmelding.  

27. april 2019 kl. 9.30-16.00 
Et dagkursus i Risiko-formulering
vil indeholde følgende temaer:
• Selvmordsadfærd • Selvmordsprocessen
• Risikoformulering • Aktuelle situation
• Risikostatus • Potentielle ændringer & til-
gængelige ressourcer • Risikoniveauer • Øvel-
ser (risikovurderingsøvelse samt rolle-spil)

Dette kursustilbud til alle rådgivere i Dan-
mark er mellem Livslinien og NEFOS. Du 
vil som rådgiver i NEFOS have mulighed for 
dækning af transportudgifterne med billig-
ste off entlig transport. Skal livslinen indkøbe 
mad til dig, skal du personlig selv afholde 
denne udgift (500 kr. pr dag).

Sted: oplyses ved tilmeldingen; 
det foregår centralt i København. 
Tilmelding:  senest 13. marts 

7. maj 2019 kl. 17.00- 19.00
Igangværende pårørende projekter 
samme med DRISP + partnerskabet
v/Elene Fleischer, faglig leder af NEFOS 

12. marts 2019 kl. 16.30- 19.00 
Faktuel og basal viden om selvmord og 
selvmordsforsøg
Det at kunne defi nere selvmordsforsøg og 
mislykkede selvmord.
Holdninger til selvmordsadfærd, selvmord 
og holdningers betydning i et selvmordsfore-
byggende arbejde.
v / Elene Fleischer, faglig leder af NEFOS

11. juni 2019. kl. 16. 30 –19.00 
Modeller anvendt i rådgivningsarbejdet 
Præsentation og gennemgang af anvendelige 
modeller i brugerarbejdet
v/ Forskellige rådgivere, der er oplægsholdere.  

Efterfølgende: Igangværende pårørende-pro-
jekter samme med DRISP + partnerskabet
v / Elene Fleischer, Faglig leder af NEFOS

13. marts 2019 kl. 19.00-21.00 
At være pårørende til et menneske, 
der truer med eller har forsøgt selvmord
At være pårørende og have specielle udfordringer
v/ Elene Fleischer og en pårørende 
Sted: Sønderborg Sygehus, Sydvang 3, Bygning F, 
6400 Sønderborg 

10. april 2019 kl. 19.00-21.00 
At være pårørende til et menneske, 
der truer med eller har forsøgt selvmord
At være pårørende og have specielle udfordringer
v/ Elene Fleischer og en pårørende 
Sted:  Sundhedscenteret Clausensvej 25, 
6100 Haderslev  

Husk at tilmelde dig på: kursus@nefos.dk Husk at tilmelde dig på: kursus@nefos.dk


