
 

Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige 
 
inviterer til seminar i Middelfart. 
 

PhD og klinisk psykolog 

Saara Salo 
 

underviser i metoden 
 

Emotional Availability Scales (EAS) 
 

Emotional Availability (EA) er et begreb, der beskriver forældre og børns evne til at afstemme deres 
samspil. Gennem forståelsen af EA opnås indsigt i, hvordan forældre og børn gensidigt anvender 
emotionelle ”cues” i samspillet.  EA refererer til i hvilken grad forældre-barn-relationen er præget 
af positive affekter og om dyaden kan rumme og nedregulere negative affekter. EA er baseret på 
tilknytningsteori, emotionel udviklingsteori mv. 
 
Emotional Availability Scales (EAS) er et redskab til vurdering af forældres evne til at være 
følelsesmæssigt nærværende i forhold til deres børn. Målet med seminaret er dels at introducere 
begrebet Emotionel Availability og den aktuelle forskning og dels at introducere hvordan Emotional 
Availability Scales kan anvendes til at foretage assessment af samspillet mellem forældre og børn. 
 
Saara Salo er PhD fra Helsinkis Universitet, hvor hun gennem mange år har undervist i såvel 
udviklingspsykologi som psykologisk testning af børn. Hun har siden 1999 arbejdet som klinisk 
børnepsykolog ved Helsinkis Universitets Hospital. Saara Salo har været igennem en meget 
omfattende træning i metoder til undersøgelse af forældre og børn (ERA, RF/PDI, EAS, MIM, AAI 
mv.). Hun holder mere end 20 workshops/kurser om året både i og uden for Finland.   

 
Sted:   Comwell Kongebrogården 
  Kongebrovej 63 
  5500 Middelfart  
 
Start:   14. november 2014 kl. 10.00 
Slut:  15. november 2014 kl. 14.00 
 
Undervisningen foregår på engelsk. 
 
Tilmelding: 
Fredag den 14. november 2014 kl. 17.45 afholdes generalforsamling for Dansk Psykolog Forenings 
Selskab for Børnesagkyndige. Herefter vil der være middag. Lørdag den 15. november er der for 
selskabets medlemmer afslutningsvis en kort præsentation af selskabets medlemsundersøgelse fra 
2013. Pris: 4.200 kr. for medlemmer af selskabet /4.500 for ikke-medlemmer af selskabet. Prisen 
inkluderer kursusdeltagelse, forplejning og overnatning på Comwell Kongebrogården.  
Kursustilmelding sker ved senest 10. september 2014 at indbetale kursusafgiften til Lån & Spar 
Bank, registreringsnummer 0400, kontonummer 4014178207. Navn og medlemsnummer i Dansk 
Psykolog Forening bedes fremgå af tekstlinjen. Registrering sker efter "først-til-mølle-princippet". 
Tilmelding er bindende. Kurset afholdes jf. Dansk Psykolog Forenings retningslinjer for 
kursusafholdelse. 
 
 
 
 


