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                                       1-Dags kursus 7. oktober 2009 – København (nr.: 98399)  
 

Neuroaffektiv synkronisering og afstemning i den  
børne- og voksenterapeutiske proces  

 

v/ Susan Hart, specialist og supervisor 
 

Støtte til psykisk heling og udvikling af mentalisering hos børn og voksne. 
Susan Hart giver en teoretisk gennemgang af hvordan praktisk støtte til selvregulering 
og affektiv afstemning på dybtliggende autonome og limbiske områder i nervesystemet, 
kan støtte psykisk heling og udvikle mentaliseringsfunktioner. Dette illustreres bl.a. 
gennem videooptagelser og filmklip og eksemplariske små korte øvelser. Susan Hart 
gennemgår teoretisk hvorledes brobygningen mellem tilknytningsteori og nyere 
hjerneforskning(neuroaffektiv udviklingspsykologi) præciserer synkroniseringsprocesser i 
den psykoterapeutiske proces uanset metode. 
Underviser:  
Susan Hart har tidligere været leder af et familiebehandlingscenter, og arbejder i dag 
som selvstændig psykolog. Susan Hart er specialist i psykoterapi og i børnepsykologi og 
supervisor i børnepsykologi, og har beskæftiget sig med formidling og udvikling af den 
neuroaffektive tænkning gennem nyere hjerneforskning. Susan Hart har udgivet 
følgende bøger: ”Hjerne, samhørighed, personlighed – Introduktion til neuroaffektiv 
udvikling ” Reitzel 2006, ”Betydningen af samhørighed – om neuroaffektiv 
udviklingspsykologi” Reitzel 2006. Susan Hart og Rikke Schwartz: ”Fra interaktion til 
relation” Reitzel 2008. 
 
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. 
        Onsdag den 7. oktober 2009 kl. 9 – 16 (morgenkaffe fra 8.30). 
Deltagerpris:  
Inkl. moms, morgenkaffe, frokost samt eftermiddagskaffe. Medlemmer af DPSP kr.690, 
andre akademikere kr. 1190. EAN fakturering er ikke muligt. 
Bindende tilmelding: Inden 7. september 2009 via www.dpsp.dk  
 
Meritering:(kursus nr.: 98399) 
Kurset er godkendt som en del af følgende videreuddannelser til specialist i : 
Klinisk Børnepsykologi: emneområde 3.99 Øvrige ……………………….……………………6 timer 
Klinisk Børneneuropsykologi: emneområde 3.99 Øvrige …………………………………..6 timer 
Psykoterapi: emneområde 3.99 Øvrige ………………..……………………………………………6 timer 
Psykoterapi: gammel ordning : godkendt emneområde D 1.8 ………………………….6 timer        
Sundhedspsykologi: 11.4.4.2.1. generel klinisk viden i området……………………….6 timer 
Pædagogisk psykologi: emneområde 3.99 Øvrige……………………………………………….6 timer 
 

Arrangører: DPSP v/  Werner Regli og Susanne Nielsen 
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