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Dagens program 
 
10.00-10.05  Præsentation af Temadagen og underviseren. 
 
10.05-11.35  90 minutters oplæg om selektiv mutisme. 
 
11.35-11.50 Kort præsentation af deltagerne og en runde med de enkeltes forventninger til 

dagen. 
 
11.50-12.00 Strukturering af deltagernes forventninger så disse ”placeres” indenfor 

eftermiddagens emner. 
 
12.00-12.30 Familien. Hvordan er familiestrukturen i hjemmene med en selektiv mutist. 

Forældre og søskende. Hvilken rolle har disse i forhold til behandlingen, 
vedligeholdende faktorer, ressourcer, samarbejde og tilbagemeldinger. 

 
12.30-13.15  Frokost 
 
13.15-13.45 Skolernes dilemma: Hvad kæmper lærerne med og hvordan støtter vi dem til at 

støtte barnet. Helt præcise beskrivelser fra den enkelte lærer er påkrævet. 
 
13.45-14.30 Betydningen af barnets alder ved behandlingens start, betydningen af 

behandlings intervention i forhold til mutismens debut. 
 
14.30-14.45  Kaffe 
 
14.45-16.00 Metoder, tilpasning, facettering. Hvorfor er det nødvendigt at vi træner disse 

ting og ikke blot hører om dem når de nu er så enkle – ”akkord effekten”. 
Dette punkt er workshops hvor alle deltagerne kommer til at lege med metoder 
til praktisk intervention. 

 
16.00-16.25  Comorbiditet. 
 
16.25- 16.45 Spørgsmål til det gennemgåede samt mulighed for diskussion af cases der 

endnu ikke er blevet vendt tilstrækkeligt. 
 
16.45-17.00  Evaluering af dagen. 
 

Praktisk 
 
Tilmelding senest den 25. august 2017 via : www.cfh.ku.dk/kurser  - samt ved at indbetale kursusgebyr på 

konto:  Reg 0400 konto 4012612260 

 
Pris incl. moms: 950 kr. for medl. og 1150 kr. for ikke-medl.  
 
 
Målgruppe: Psykologer  - 
Godkendelse: Temadagen forventes godkendt med 6 t. under 7.4.4.2.4. Intervention 
 

http://www.cfh.ku.dk/kurser
tel:4012612260


Yderligere information om kurset og praktiske forhold fås ved henvendelse til Birgit Laungaard 
bila@aarhus.dk eller Pia Stendevad pia.stendevad@rsyd.dk  
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Abstract for temadagen om Selektiv Mutisme 08.09.2017 
 
Selektiv mutisme er et, i Danmark, sjældent nævnt og ofte undervurderet angstkompleks. 
I sin umiddelbare fremtrædelsesform er der tale om et barn der kan tale i udvalgte livsarenaer, 
men er tavs i alle andre. Omgivelserne fejlopfatter ofte disse børn som værende generte eller blot 
stædige, og disse fremmedbestemmelser lægger sig i forlængelse af barnets diagnose og er med 
til at starte en ond cirkel der er svær at bryde. På temadagen den 08.09.2017, vil vi se på 
opståelsessammenhængen, på angstformerne bag diagnosen, på omgivelsernes reaktioner og 
betydningen heraf, samt på prognoser for vellykket behandling, set i forhold til debutalder og 
intervallet fra debut til intervention. Vi skal tale om metoder og afprøve disse i praksis og der bliver 
rig mulighed for at bringe eget case materiale frem. 
Vel mødt Aino Holme 


