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         2 dages seminar Odense 14.+15. september 2009 (nr:91246)  
  

Neuroaffektiv psykodynamisk psykoterapi i praksis 
Vurdering, Miljøbaseret terapi og Individuel terapi 

 

v/ psykolog Susan Hart 
 

Susan Hart har i flere år været en meget efterspurgt underviser, supervisor og forfatter 
indenfor neuroaffektiv udviklingspsykologi. Flere har ønsket undervisning i, hvordan man 
omsætter denne viden til praksis – og netop dette vil være i fokus for undervisningen 
disse to dage. Forståelse af klientens ressourcer og vanskeligheder, ud fra en 
neuroaffektiv vinkel, med fokus på arousal-regulering, affektafstemning og 
mentalisering vil blive gennemgået. Herefter ses på hvordan man planlægger og 
gennemfører tiltag til fremme for klientens udvikling i den psykoterapeutiske proces, og 
der ses på diverse miljømæssige behov for klienten. Endelig vil hun beskrive, hvordan 
man møder og arbejder individuelt med klienten i terapeutisk praksis. 
 
Undervisningen vil indeholde illustrationer fra praksis, dels i form af videooptagelser, 
dels i form af nogle af Susan Harts cases, og dels i form af demoer, hvor Susan vil 
demonstrere den praktiske anvendelse ”på scenen” i forhold til enkelte cases fra 
deltagerne. 
Susan Hart er specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi og specialist i psykoterapi. 
Hun er udvikler af begrebet neuroaffektiv udviklingspsykologi og har udgivet to bøger 
om emnet. Susan Hart har tidligere været leder af et familiedagbehandlingscenter, men 
arbejder i dag som selvstændig, hvor hun hovedsagligt beskæftiger sig med 
undersøgelser, vurderinger, behandling af børn og deres familier samt supervision og 
undervisning. 
 
Tid: Mandag d. 14. - tirsdag d.15. september 2009 begge dage kl.9-16.30. Morgenkaffe 
8.30-9 begge dage. 
Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. (600 m. fra banegården – 
i bil parkeres ved Kvickly) 
 
Deltagerpris:  
Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Medlemmer af DPSP kr.1700, 
andre akademikere kr. 2100. EAN fakturering er ikke muligt. 
Bindende tilmelding: Inden 14. august 2009 via www.dpsp.dk  
 

Meritering: Kursusnr.: 91246 er godkendt som en del af videreuddannelsen til specialist 
i psykoterapi i emneområde 12.4.4.2.3. ……………………………………………………………12 timer 
 Gl. ordning godkendt i emneområde D.1.1.  …………………………………………………….12 timer 
 
           Arrangører: DPSP v. Werner Regli, Christian Ferrer & Malene Hinrichsen                   
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