
 
Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer (DPSP) 

 

                  Sorg og krise hos børn 
 

Den 8. og 9. november 2012 i København 
 

Ved Atle Dyregrov, leder af Center for Krisepsykologi i Bergen 
 
 

År for år får vi mere og mere viden om sorg og kriser hos børn. På dette kursus vil det 
blive belyst hvilken betydning denne viden har for, hvordan vi hjælper børn og unge, både 
umiddelbart efter et traume og over tid. Fremstillingen vil blive konkretiseret med mange 
eksempler. De temaer der vil blive dækket er bl.a.: Nyere viden om sorg og traumer hos 
børn og unge og konsekvenser for opfølgning; erfaringer fra arbejde med børn efter 
katastrofer; konkrete metoder til brug i forbindelse med opfølgning på børn; Kompliceret 
sorg hos børn – en ny diagnose?; Terapi for kompliceret sorg; udfordringer i arbejdet med 
børn og unge.  
  
Psykolog, dr. Philos Atle Dyregrov er leder at Center for Krisepsykologi i Bergen og 
Sorgcentret støttet af Egmont Fonden samme sted. Han har i 30 år arbejdet med børn og 
familier som har oplevet dødsfald, andre kriser og traumer, samt med en række nationale 
og internationale ulykker og katastrofer. Han er forfatter til en række bøger, bogkapitler og 
faglige artikler indenfor krise- og sorgområdet (se www.krisepsyk.no) og har omfattende 
undervisningserfaring. Han har haft en vigtig rolle i opfølgningen på terroren i Norge i 
sommeren 2011.  
 
Tid: 
Torsdag den 8 november kl. 9.00-16.00 + Fredag den 9 november kl. 9.00-16.00. 
Morgenkaffe begge dage ½ time før kursusstart. 
 
Sted: 
Dansk Psykolog Forenings lokaler 2 A og B, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. 
 
Deltagergebyr:  
Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe begge dage: Medlemmer af DPSP 
kr. 1.950,- , andre akademikere kr. 2.400,- EAN-fakturering desværre ikke mulig. 
 
Bindende tilmelding: Senest d. 15. oktober 2012 via www.dpsp.dk. 
 
Meritering:  
Søges godkendt på det Tværgående modul i specialistuddannelsen: Sorg og krise hos 
børn, 12 timer. 

 
 

Arrangører: Psykolog Anne Vonger Kaas og psykolog Mette Vinum, DPSP 

http://www.krisepsyk.no/
http://www.dpsp.dk/

