
 

 

Ψ   • Dansk Psykolog Forening • Stockholmsgade 27 • 2100 København Ø •  Ψ 

• www.dpsp.dk • 

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER 
FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING 

________________________________________________________________________________  

KURSUS OM SEKSUELLE KRÆNKERE 
 
Der vil være fokus på to grupper af krænkere, børn og unge hvor Mimi Strange forestår undervisningen, og 

voksne krænkere hvor Marianne Fuglestved forestår undervisningen. De vil have fokus på følgende: 

Børn med seksuelt bekymrende adfærd og unge med seksuelt krænkende adfærd overfor andre børn. 

Forskellige mulige baggrundsfaktorer, som kan medvirke til at udløse adfærden, vil blive gennemgået, 

ligesom erfaringer med interventions- og behandlingsformer, herunder gruppebehandling og 

mediationsmøder, i forhold til børnene og deres familier vil blive præsenteret. Resultater fra psykologiske 

undersøgelser af det første danske sample (200 børn)  vil blive præsenteret af psykolog, specialist Jytte 

Kofoed Andersen, som har forestået testning af samtlige børn. 

Voksne seksuelle krænkere. De varierede årsagsforhold, som kan ligge til grund for krænkende seksuel 

adfærd, vil blive belyst, ligesom en række generelle træk vedrørende relationserfaringer hos krænkerne og 

seksualitetens betydning for selvet vil blive gennemgået. Kurset vil ydermere omhandle ætiologiske og 

diagnostiske overvejelser, beskrive perversioner og forsvarsmekanismer og anvendte behandlingstilgange. 

 

Målgruppe: 

Psykologer, der arbejder inden for den kliniske psykologi, som støder på problemstillingen i forskellige 

sammenhænge. 

 

Undervisere: 

Mimi Strange, Cand.psych., Specialist og supervisor i psykoterapi, Centerleder i Januscentret. 

Marianne Fuglestved, Cand.psych., Specialist og supervisor i psykoterapi, privatansat psykolog i Psykiatrisk 

Klinik, tidligere behandlingsansvarlig psykolog ved Anstalten ved Herstedvester. 

 

Datoer og tider: 

Mandag d. 7. og tirsdag d. 8. november 2011 kl. 9.00 –16.00.  

 

Sted: 

Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø 

 

Antal undervisningstimer 

12 timer. Kurset er søgt godkendt i specialistuddannelserne i bl.a. psykoterapi børn/unge og voksne, 

psykopatologi samt sundhedspsykologi på ny ordning i det tværgående modul under punkt 3.99. 

 

Pris: 

Kr. 1.600,- inkl. moms samt forplejning begge dage. 

 

Antal deltagere: 

Max. 50 

 

Tilmelding: 

Inden 24. oktober 2011 via www.dpsp.dk . Når kurset er fuldt tegnet, vil der blive udstedt girokort til de 

deltagere, der får plads på kurset. Tilmeldingen er bindende og optagelse sker efter ”først-til-mølle-

princippet” og er forbeholdt medlemmer af DPSP. Indmeldelse i selskabet kan ske via selskabets 

hjemmeside. Årskontingent kr. 150,-. 

 

Arrangør: Marie Louise Rørne & Kirsten Rosenkrantz Grage 

http://www.dpsp.dk/

