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4 DAGESKURSUS I  

CHILD ATTACHMENT INTERVIEW (CAI) 

 

Underviser: Yael Shmueli Goetz fra Anna Freud Instituttet i London. 

Yael afsluttet sin ph.d. ved University College London omkring udvikling og validering 

af Child Attachment Interview (CAI). I de sidste 7 år har Yael været ansvarlig for at 

levere uddannelse i administration og kodning af CAI både i Storbritannien og i 

udlandet. 

Indhold: Child Attachment Interview (CAI) kursus fokuserer på administrationen af 

CAI. CAI fokuserer på aktuelle erindringer og vurderer børns opfattelse af deres 

tilknytningsfigurers aktuelle tilgængelighed og omsorgsfulde lydhørhed, ved at 

fremkalde indre repræsentationer af tilknytningspersonerne. CAI indeholder 19 

spørgsmål der opfordrer barnet til at huske og beskrive deres tilknytningserfaringer 

med, og opfattelse af deres primære tilknytningspersoner, især i situationer, hvor de 

har oplevet sig sårede, kede af det, været syge, ved adskillelse og tab. Interviewet 

indeholder udviklingsmæssigt passende stilladserede spørgsmål og tager højde for 

såvel nonverbale som verbal kommunikation i analysen af fortællingerne.  

Formålet med kurset: at deltagerne får indblik i baggrunden og teknikken CAI, 
således at de selv kan udføre kvalificerede Child Attachment Interviews som et 
redskab til at vurdere forældre-barn relationen (for 8-15årige børn).  

Køb af test: Kan købes på kurset for ca. 2750,- kr.  

 

Merit: Kurset et forhåndsgodkendt til 21 timer i 12.4.4.2.1 Psykoterapi børn, 19 timer 

i 12.4.4.2.1 Psykoterapi voksne, samt 21 timer i 6.4.4.2.2. Klinisk børnepsykologi. 

 

Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade, 2100 København Ø. Lokale 3A. 

Dato og tid: 16.02 kl. 10:00-16.00, 17.02 og 18.02 kl. 9.00-16.00 og 19.02 kl. 9.00-

14.00 

Pris: 6.500,- for medlemmer af selskabet. 7.500,- for DP medlemmer, der ikke er 

medlemmer af selskabet. Medlemmer af selskabet har første ret til en plads. 

Prisen inkluderer forplejning, såfremt der er deltagere nok til, at kurset kan løbe 

rundt. Hvis dette bliver tilfældet, vil der blive sendt en mail ud kort før kurset, og 

deltagere må selv medbringe frokost. 

Deltagere: min. 15 deltagere, max 17. (min. 75 % psykologer). 



Tilmelding: Tilmelding sker efter først til mølle princippet. 

Send en mail til maria.nannestad@gmail.com med oplysninger om DP 

medlemsnummer, navn, adresse og tlf. Overfør beløbet til konto: 0400 4012580946. 

Det er ligeledes muligt at betale med EAN nr. 

Tilmeldingen er først endelig, når pengene er overført. 

Tilmeldingsfrist den 10.01.2016 (herefter refunderes kursusafgiften ikke, men man 


