Fredag d. 8. april 2011
Radisson Blu Scandinavia Hotel

DPSPs Internationale seminar i Århus:

Atle Dyregrov
Kriseintervention
Implikationer fra nyere forskning ved Atle Dyregrov, psykolog og dr. Phil., leder af Senter for
Krisepsykologi i Bergen, Norge – et forskningsorienteret sorgcenter. Atle Dyregrov har i hele sin
karriere arbejdet med børn, unge og familier som har oplevet dødsfald og andre kriser og traumer.
Derudover har han arbejdet ved en række større ulykker og katastrofer i hjemlandet og i udlandet.
Han har skrevet en række bøger, samt bogkapitler og faglige artikler indenfor området.
Bl.a.”Krisepsykologi i praksis”, 2008 (oversat til dansk) og ”Det bor et barn i mitt hjerte”, 2009.
DPSP afholder d. 8. april 2011 et internationalt helddagsseminar “Kriseintervention – implikationer
fra nyere forskning”. På dette kursus vil vi blive ført ind i erfarings- og forskningsbaseret viden om
krisepsykologien med temaerne umiddelbar intervention, intervention over tid til forskellige
målgrupper og behov samt vurdering og bearbejdning af akutte reaktioner og efterreaktioner. Der
hersker høje forventninger i befolkningen om at blive hjulpet efter en krise, og mange tror at tidlig
hjælp, hvor man taler med en fagperson, er nødvendig for at undgå senere problemer i livet. Andre
mener modsat at eksempelvis debriefing ikke har nogen virkning og måske endda forværrer de
psykiske belastningsreaktioner ved krise. Atle Dyregrov vil præsentere nyere forskning som viser
behov for revurdering af, hvad vi som fagfolk gør i tidlig intervention, hvad som er godt at gøre og
hvad der er mindre godt at gøre, herunder hvilke muligheder og farer, der findes i den
psykologfaglige indsats ved kriser.
NB!

Kurset er godkendt af Dansk Psykologforening på ny specialistuddannelse på
tværgående modul “Sorg og Krise hos voksne” punkt 3.4 sammen med DPSPs
kursus i Sorgprocesser og Sorgforskning som blev afholdt foråret 2008.

Tid og sted: Fredag d. 8. april 2011, kl. 9.00-16.00. Morgenkaffe og registrering kl. 8.00-9.00.
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Århus C. Gratis parkering ved hotellet
(P-billet udleveres).
Deltagerpris:
• 950 kr. inkl. moms for medlemmer af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer
• 750 kr. inkl. moms for studerende, som er medlemmer af Dansk Psykolog Forening
• 1450 kr. inkl. moms for andre akademikere
• Prisen inkluderer frokost, morgen og eftermiddagskaffe. EAN fakturering er ikke muligt.
• Kandidatmedlemmer af Dansk Psykolog Forening, som ønsker at indmelde sig i DPSP, kan
for 150 kr. i årskontingent melde sig ind via www.dpsp.dk
Tilmelding: Tilmelding foretages via www.dpsp.dk. Tilmeldingen er bindende. Sidste frist for
tilmelding er 2. marts 2011. Regler for tilmelding og afmelding ses på hjemmesiden.
Arrangører: DPSP v. Lone Gerup Adamsen & Klaus Pedersen

