
Klienter der koster samfundet millioner - Hvad at gøre??? 
v. psykolog Steen Guldager 

 
Vi kender dem alle – dem der koster flere hundrede tusinde om måneden, fordi de er 
farlige, har særlige behov eller måske de blot ikke er ordentligt udredt? Faktisk er der 
noget at gøre for dem, alle de andre har opgivet….Steen Guldager er manden, der har 
gjort det – hjulpet dem, de andre har afskrevet. Kom og hør mere om en anderledes måde 
at lave assessment på. 
  
Assesment med friske øjne 
Assessment på klientens vilkår 
Assessment af dem der allerede er endevendt 
Vær nysgerrig….forstå din klients verdensbillede 
Find vejen bag om det umiddelbare, bag om stigmata 
Og få forklaringen på, hvorfor skulle vi alle have hørt lidt bedre efter i humanbiologi 
 
Denne dag er for alle, der har lyst til at få vendt verden på hovedet, pudset brillerne og se 
tingene fra en ny vinkel! 
 
Underviseren: aut. cand.psych. Steen Guldager. Steen har egen praksis og har bl.a. blandt 
andet siden 2007 været specialist for VISO, Socialstyrelsen. Har tidligere arbejdet med 
målgruppen som opsøgende på gadeplan, leder af et værested, som centerleder i Aarhus 
Kommunes Center for Misbrugsbehandling m.m. Gennem mange år bidraget til arbejds- 
og ekspertgrupper i Kommunernes Landsforening, Socialministeriet/-Styrelsen og 
Sundhedsministeriet/-Styrelsen, herunder arbejdsgruppen om Sundhedsstyrelsens-
/Socialstyrelsens Retningslinjer for Koordinerende Indsatsplaner. 
 
Sted: Teglgården, Teglværksgade 37.4.th, 2100 København Ø. Lokale C+D 
Tid: den 18. november 2015 kl. 9:00-16:00. Vi begynder til tiden, og der er morgenbrød 
og kaffe/the fra kl. 8:45. 
Pris: 1100 kr. inkl. moms. Tilmelding er bindende fra den 16. oktober 2015 og 
kursusgebyr vil blive opkrævet v. for sent afbud/udeblivelse, såfremt pladsen ikke kan 
afsættes til anden side. Prisen er med moms og inkl. forplejning. Efter tilmeldingen er 
bindende vil vi tilsende dig nærmere information vedr. betaling, som er til forefald inden 
for en uge fra denne dato. Bemærk at den lave kursuspris er baseret på, at alle hjælper til 
med det praktiske på dagene. 
 
Tilmelding er bindende fra: den 16. oktober 2015 og skal ske via webben 
https://docs.google.com/forms/d/150O1Bbqw9axlzmclMOGFr6DTp3VtVo_ca-
3Bf_mQgVM/viewform?sid=609cbf6e6e79be6d&token=fW7iRT0BAAA.3SjivKQi1A7YKylBmlLT5
A.V3aOyeOp9iJZRIELZbi9Eg 
Der modtages kun individuelle tilmeldinger. Kredsmedlemmer har fortrinsret frem til den 
15. september 2015, men medlemmer af andre kredse og selskaber er også velkomne. Har 
du spørgsmål, kan du kontakte kursusleder Louise Svendsen, LS@LSRT.dk  
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