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Adfærdsproblemer hos anbragte unge Bo Hejlskov Elvén Hent PDF Forlaget skriver: Unge, der anbringes
uden for hjemmet, har ofte en kompleks problematik, som det ikke tidligere er lykkedes at løse, og mange har
oplevet misbrug, overgreb og psykisk mistrivsel. I dag er omkring 3.400 unge anbragt på et opholdssted eller
en døgninstitution, hvor personalet er underlagt voksenansvarsloven, som udstikker rammerne for, hvor langt

personalet må gå i deres magtanvendelse.

Hvis det skal lykkes personalet at hjælpe de anbragte unge, skal de kunne håndtere vanskelige situationer på
en ordentlig måde og være ekstremt dygtige til at håndtere trusler og provokerende adfærd, ligesom de skal

kunne nedtrappe konfliktsituationer. Og her kommer personalet ofte til kort.

Denne bog er en praktisk guide til, hvordan personalet kan håndtere konflikter, nedsmeltninger og vold uden
at bruge de særlige beføjelser, som voksenansvarsloven giver. For de er ikke hensigtsmæssige, og der findes
velfungerende alternativer. Bogens 13 grundprincipper giver viden om, hvorfor konflikter opstår, og hvordan

man som personale løser dem i hverdagen – trin for trin – og minimerer magtanvendelsen.

Bogen henvender sig til alle faggrupper, der arbejder med anbragte unge, og den opfordrer alle til at tage
ansvar for problemer og konflikter, der står i vejen for det professionelle omsorgsarbejde og forde unges

trivsel, tryghed og udvikling.

 

Forlaget skriver: Unge, der anbringes uden for hjemmet, har ofte en
kompleks problematik, som det ikke tidligere er lykkedes at løse, og
mange har oplevet misbrug, overgreb og psykisk mistrivsel. I dag er

omkring 3.400 unge anbragt på et opholdssted eller en
døgninstitution, hvor personalet er underlagt voksenansvarsloven,
som udstikker rammerne for, hvor langt personalet må gå i deres

magtanvendelse.

Hvis det skal lykkes personalet at hjælpe de anbragte unge, skal de
kunne håndtere vanskelige situationer på en ordentlig måde og være
ekstremt dygtige til at håndtere trusler og provokerende adfærd,

ligesom de skal kunne nedtrappe konfliktsituationer. Og her kommer
personalet ofte til kort.

Denne bog er en praktisk guide til, hvordan personalet kan håndtere
konflikter, nedsmeltninger og vold uden at bruge de særlige
beføjelser, som voksenansvarsloven giver. For de er ikke

hensigtsmæssige, og der findes velfungerende alternativer. Bogens
13 grundprincipper giver viden om, hvorfor konflikter opstår, og
hvordan man som personale løser dem i hverdagen – trin for trin –

og minimerer magtanvendelsen.

Bogen henvender sig til alle faggrupper, der arbejder med anbragte
unge, og den opfordrer alle til at tage ansvar for problemer og

konflikter, der står i vejen for det professionelle omsorgsarbejde og



forde unges trivsel, tryghed og udvikling.
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