BØRNE- & FAMILIEPSYKOLOGISK SELSKAB
Arranger et 2 dages kursus

-

Udvikling af mentalisering
i et tilknytnings- og udviklingspsykologisk perspektiv
- såvel som i terapi

Datoer: mandag den 28. august 2017 og onsdag den 27. september
Tid: 9.00-16.00 begge dage.
Undervisere: Susanne Wederkinck Nielsen, Gry Skytte Egsgaard og Nana Lund Nørgaard
Sted: Dansk Psykologforening, Stockholmsgade 27, lokale 2A
Pris: 1.500,- (inkl. fuld forplejning og evt. materialer)
Merit: Der søges om forhåndsgodkendelse til specialistuddannelsen
Indhold:
Dag 1. ved Susanne Wederkinck Nielsen og Gry Skytte Egsgaard - Udvikling af mentalisering
På kursets første dag bliver mentalisering defineret og kursusdeltagernes opmærksomhed vil
rettes mod oplevelsen af mentalisering som proces når den finder sted. Betydningen af
mentalisering for børns trivsel og udvikling vil blive diskuteret, ligesom det vil blive skitseret
hvordan mentalisering kan betragtes som en beskyttelsesfaktor eller et psykisk immunforsvar i
forbindelse med børn og unges udviklingsveje. Slutteligt vil børns udvikling af mentalisering blive
gennemgået, herunder udviklingen af mentalisering i forhold til barnets øvrige og kronologiske
udvikling, samt betydningen af samspil, tilknytning og affektregulering (f.eks. Cirkle of Security) for
mentaliseringsudviklingen.
Dag 2. ved Nana Lund Nørgaard - MBT i individuel terapi
Fokus for dagen er, hvordan man med afsæt i MBT og en teoretisk forståelse af
mentaliseringsvanskeligheder konkret kan intervenere i og forholde sig i en dialog med en person,
der ikke er i stand til at mentalisere (lige nu). Vi veksler mellem teoretisk oplæg om MBT
interventionshierarki samt identifikation af præ-mentaliseringsformer og øvelser med fokus på
konkret intervention/praksis. Vi arbejder her med eksemplariske rollespil med afsæt i deltagernes
egne cases i forhold til svære samtale-situationer. Vi vil også komme omkring begrebet Epistemisk
tillid og hvordan det kan anvendes i klinikken.
Tilmelding: Tilmelding sker efter først til mølle princippet. Send en mail til vores administrative
medarbejder Lotte på kontakt@bfps.dk 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.

