Kursus om relationsorienteret forståelse
og behandling af børn med ADHD
København d. 8. oktober 2010
”ADD/ADHD: Forstå symptomerne – forandre relationerne”
v/ Dr. Med Terje Neraal, Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri
Kurset vil omhandle diagnostik og behandling af opmærksomhedsforstyrrede, motorisk urolige og
impulsive børn. Deltagerne vil blive præsenteret for en forklaringsmodel, som tager udgangspunkt i
udviklingspsykologi, tilknytningsforskning, de tidlige regulationsforstyrrelsers betydning samt det
familiedynamiske perspektiv.
Diagnostikken bygger på ønsket om at komme til en forståelse af det ”symptomsprog”, som viser
sig i adfærdsforstyrrelserne. Det er centralt for denne forståelse, at der indgår en beskrivelse af de
situationer, som udløser eller forværrer den forstyrrede adfærd = ”situationel diagnostik”.
En ”need-adapted” behandlingsmodel, som er i overensstemmelse med barnets og familiens
behov, vil blive gennemgået.
Deltagerne opfordres til at medbringe casebeskrivelser som kan indgå i en diskussion.

Form: Forelæsning og diskussion
Program:
•

8:30: kaffe og the, brød og frugt

•

9-10:15: Forelæsning 1

•

10:15-10:30: Kort pause

•

10:30-12: Forelæsning 2

•

12-13: frokost

•

13-14:30: Casebeskrivelse af en deltager

•

14:30-15.00: Kaffe og kage

•

15.00 -16: Perspektivering, diskussion og evaluering

Underviser: Terje Neraal er dr. med. og specialist i børne- og ungdomspsykiatri, samt i
psykosomatisk medicin. Han er endvidere uddannet psykoanalytiker (IPA). Han er mangeårig
videnskabelig medarbejder på den psykosomatiske universitetsklinik i Giessen. Aktuelt er han

leder af uddannelsessektionen for par-, familie- og socialterapi på det psykoanalytiske institut i
Giessen/Tyskland. Han fungerer som supervisor i flere børne- og voksenpsykiatriske institutioner.
Han er medudgiver af bøgerne: ”Psychoanalytisch orientierte Familien- und Sozialtherapie – Das
Giessener Konzept in der Praxis“ (1996) og „ADHD

Symptome verstehen – Beziehungen

verändern“ (2008).

Tid og sted: fredag den 8. oktober 2010, kl. 9-16 i Dansk Psykolog Forening,
Stockholmsgade 27, 2100 København. Ø
Deltagerpris: Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Medlemmer af
DPSP kr. 790, andre akademikere kr. 1190. EAN fakturering er ikke muligt. Max
deltagerantal: 50.
Bindende tilmelding: senest 1. september 2010 via www.dpsp.dk

Arrangører: DPSP v. Anne Vonger Kaas

