
                                                                                                    
                                                                                                               Bømeneuropsykologisk Selskab 

 

Børneneuropsykologisk Selskab arrangerer temadag 9. oktober med Kirsten Callesen:   
Belastningsreaktioner og traumetilstande. Traumepsykopatologi i bredere forstand 
og herunder udviklingsforstyrrelser - autisme  

Program:  

Kl. 08.30-09.00 Check in samt kaffe/te og morgenbrød 

Kl. 09.00 -10.15 Introduktion til sammenhængen ml belastningsreaktioner, angst og 
udviklingsforstyrrelser – medfødte og/eller traumebaseret/erhvervet!  

Kl. 10.15-10.30 Pause 

Kl. 10.30-12.00 Sammenhæng mellem belastningsreaktioner og 
kravafvisende/angstpræget adfærd - Autismens psykologi og øget sårbarhed for 
belastning og traume 

Kl. 12.00-12.45 Frokost  

Kl. 12.45-14.00 Traumetilstande - hele paletten af belastning af hjerne, psyke, krop og 
komorbiditet, kravafvisende adfærd, belastningsadfærd, angstadfærd, autismeadfærd 
og manglende sociale strategier 

Kl. 14.00-14.15 Pause 

Kl. 14.15-15.45 Behandlingsstrategier inkl. praktiske øvelser 

– herunder kropsøvelser, konkrete kognitive- og miljøterapeutiske tiltag i det 
pædagogiske miljø i skoler og hjem samt psyko-edukering af forældre og fagpersoner og 
anvisning/diskussion af strategier i forhold til forældre og samarbejdende institutioner. 
Vi tager gerne konkrete sager op fra deltagerne. 

Kl. 15.45-16.00 Evaluering og perspektivering 

Dagen vil veksle mellem oplæg, enkelte øvelser og diskussion: 

• Intro belastningsreaktioner og traumetilstande 

• Autismens psykologi og øget sårbarhed for belastning og traume 

• Traumetilstande - hele paletten af belastning af hjerne, psyke, krop og 

komorbiditet  

• Behandlingstiltag - strategier ift. børn og unge med 

autismespektrumtilstande/belastningsreaktioner, forældre og samarbejde med 

systemet 

 

 

 



 

Kirsten Callesen er autoriseret psykolog og har siden 1997 specialiseret sig inden for 
autismeområdet gennem sit arbejde og videreuddannelser. Kirsten er innovativ indenfor autisme-
området og har startet Psykologisk Ressource Center og Søstjerneskolen. Hun er førende inden for 
sit felt og samarbejder med mange forskellige psykiatriske afdelinger og bliver brugt som rådgiver i 
mange kommuner. 

Sted: Dansk Psykologforenings lokaler i Aarhus, (AAEN), Åboulevarden 31, 2.sal, 8000 Aarhus c. 
Tid:  9. oktober kl. 9:00 -16:00 
Pris: 1000 kr. for medlemmer inklusiv moms og 1400 kr. for ikke medlemmer inklusive moms. 
 
Tilmelding: e-mail med navn, medlemsnummer, ean-nr, arbejdssted og mobilnummer til Mette 
Hennelund. mkhe@aabenraa.dk senest 15. september. Hvis du betaler selv: indsæt beløbet på 
selskabets konto: Kontonummer: 0400 4012612260. Bemærk: Man er ikke tilmeldt, hvis man ikke 
har betalt.  
Da der er begrænsede pladser, vil det være efter ”først til mølle-princippet”. 

mailto:mkhe@aabenraa.dk

