Børn og unge i sundhedsvæsenet
– i et børneterapeutisk perspektiv
Er du ergo- eller fysioterapeut på børneområdet? Vil du udvikle din praksis
gennem et diplommodul i det børneterapeutiske arbejde?
Skræddersyet videreuddannelse

Fokus på evidens og samarbejde

Diplommodulet Børn og unge i sundhedsvæsenet – i et bør-

Diplommodulet giver ergo- og fysioterapeuter værktøjer til

neterapeutisk perspektiv er et særligt tilrettelagt forløb på 10

at udvikle deres praksis, argumentere for valg af teorier og

ECTS for erfarne ergo- og fysioterapeuter, der arbejder med

metoder samt udvikle en øget kritisk bevidsthed.

børn indenfor special- og almenområdet.
Et godt samarbejde og partnerskab med forældre og andre
fagpersoner er centralt i børneterapi, og derfor har modulet blandt andet også fokus på familiecentrering og inklusion.

Uddannelsens indhold
På modulet arbejder du bl.a. med


undersøgelse og bearbejdning af problemstillinger og
erfaringer fra hverdagen i børneterapien



litteratursøgning, vurdering og anvendelse af udviklings- og forskningsresultater i den børneterapeutiske
praksis

Ny inspiration til hverdagen



klinisk ræssonering og kritisk refleksion

Terapeuter på børneområdet bliver konstant konfronteret



inklusion og familiecentrering



at lykkes gennem andre i det børneterapeutiske sam-

med ny viden og alternative behandlingsmuligheder på nettet, fra kolleger og fra ivrige forældre, som vil sikre deres

arbejde.

børn den bedst mulige behandling.
Modulet afsluttes med en mundtlig prøve med afsæt i en
Som fagperson er det derfor vigtigt, at man føler sig rustet til

poster udarbejdet under uddannelsen.

at forholde sig kritisk til den viden, som er tilgængelig, og kan
argumentere for sine faglige valg over for forældre og sam-

Udbudsperiode efteråret 2018:

arbejdspartnere.
Terapeuter skal i stigende omfang kunne beskrive, hvad de
gør og hvorfor, og derfor er det nødvendigt med øget fokus

Hver anden mandag i perioden
uge 34 – 51 (dog ikke uge 42)
Tidsrum: kl. 09.00 – 15.30
Pris: 11.500 kr.

på evidens og dokumentation.

Link til tilmelding: KLIK HER
Tilmeldingsfrist: 15. maj
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