
Videnscenter for Psykotraumatologi inviterer til 

Kursus i traumetests til børn 1: 

Thomas-testen og DIPA (Diagnostic Infant and Preschool Assessment) 

ved professor Ask Elklit, aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi og psykotraumatologi 

& psykolog, Ph.D. Sille Schandorph Løkkegaard 

 

Kursusoversigt for 2020

 

Kurset er et endagskursus, hvor der gives en introduktion til ny viden og forskning i 

traumer og PTSD hos børn. Deltagerne oplæres i administration og opgørelse af Diagnostic 

Infant and Preschool Assessment (DIPA) og tegneserietesten Thomas. I undervisningen 

indgår oplæg fra underviserne samt øvelser i anvendelse af test, refleksion og diskussion. 

Thomas-testen 

 

Tegneserie-testen anvendes til at afdække symptomer på PTSD hos børn i alderen 6-12+ 

år. Thomas-testen er oprindeligt udviklet af Dr. Richard Neugebauer fra Columbia 

University i 1990’erne. Videnscenter for Psykotraumatologi har oversat og tilpasset den 

amerikanske version til dansk og valideret den med forskellige grupper af danske børn. 

Thomas-testen findes i 6 versioner til at afdække PTSD-symptomer efter oplevelse af 1) 

Vold i hjemme, 2) Seksuelt overgreb begået af en voksen, 3) Brand, 4) Dødsfald af 

nærtstående, 5) Sygdom hos barnet og 6) Flugt fra krig. Testen vurderes velegnet til 

skolebørn, der endnu ikke har opnået et abstrakt sprogligt niveau, tosprogede børn og 

børn med opmærksomhedsvanskeligheder. 

DIPA 

 

DIPA er et semistruktureret forældre-interview målrettet børn i alderen 1-6 år. DIPA er 

udviklet af professor Michael Scheeringa fra Tulane University, som er en af de førende 

forskere i validiteten af PTSD-diagnosen til førskolebørn og forsker i traumefokuseret 

kognitiv adfærdsterapi til førskolebørn. Videnscenter for Psykotraumatologi har oversat 

DIPA’en til dansk og valideret den i en dansk kontekst. DIPA’en er udviklet til at afdække 

udviklingsspecifikke symptomer for førskolebørn og dækker alle symptomer på PTSD, 

depression, bipolar-affektiv sindslidelse, ADHD, adfærdsforstyrrelse, usocialiseret 

adfærdsforstyrrelse, abnorm separationsangst, enkeltfobi, socialfobi, generaliseret angst, 

OCD, reaktiv tilknytningsforstyrrelse og søvnforstyrrelse. 

Praktisk 

 

Datoer: 5. februar // 30. april // 14. september // 29. oktober                    

Tid: 9.00-16.00.  

Sted: Odense. 

Deltagerantal: Maks 25 personer. 

Pris for deltagelse på kurset: 1200 kr. inkl. forplejning og testmaterialer.  

Tilmelding: Send en mail til Mette Alkærsig metalk@health.sdu.dk med navn, 

kontaktoplysninger og arbejdsplads. Skriv ”Tilmelding kursus i traumetest 1” i emnefeltet.  

Kursusgebyret indbetales til Psykotraumatologisk Forening.  

Reg. nr. 3578. Kontonr. 4355330621. EAN-fakturering er ikke mulig. 

 

Kurset er godkendt til specialiseringsmodulet (6 timer): 

- Psykotraumatologi, 14.4.4.2.4. Valgfri del 

- Klinisk børneneuropsykologi, 7.4.4.2.3. Udredningsprocedure 

- Psykoterapi med børn, 12.4.4.2.1. Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik  

- Klinisk børnepsykologi, 6.4.4.2.2. Psykologiske undersøgelsesmetoder 

 

Undervisere 

Ask Elklit er professor i klinisk psykologi ved Syddansk Universitet og leder af 

Videnscenter for Psykotraumatologi. Han er specialist og supervisor i psykoterapi og 

psykotraumatologi og har forsket i psykotraumatologi i mere end 25 år. Læs mere om Ask 

Elklit og forskningen hos Videnscenter for Psykotraumatologi på www.psykotraume.dk  

 

Sille Schandorph Løkkegaard er psykolog og postdoc på Videnscenter for 

Psykotraumatologi, Syddansk Universitet. Hun har skrevet Ph.D.-afhandling om validering 

af udredningsinstrumenter til identificering af traumatiserede børn. I Ph.D.-projektet 

indgik studiet med OCTS.  OBS: mulighed for variation i undervisere på de enkelte kurser. 

Øvrige oplysninger: Videnscenter for Psykotraumatologi udbyder ”Kursus i traumetest til børn 2: Odense Child Trauma Screening”. På kurset 

gives en introduktion til story stem-traditionen og forskning med story stem-redskaber, og deltagerne oplæres i administration og opgørelse af 

Odense Child Trauma Screening. Kursus i traumetest til børn 1” og ”Kursus i traumetest til børn 2” kan tages uafhængigt af hinanden. 
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