
Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer (DPSP) 

Afholder d.19.-20.april 2012 i Odense  

Kursus i Sorg og Krise hos voksne 

Tværgående modul 

V. Mai-Britt Guldin, cand.psych.aut. og specialist i psykoterapi. 

 

Formålet med kurset er at tilbyde undervisning i den nyeste empiriske og teoretiske viden 

om sorg og krise hos voksne, herunder akutte belastningsreaktioner og efterreaktioner 

samt længerevarende og kroniske belastningssyndromer. Formålet er endvidere, at øge 

deltagernes viden om og evne til diagnostik og intervention overfor denne klientgruppe. 

Undervisningen vil være baseret på casehistorier, præsentation af teori og empiri samt 

diskussion af de kliniske implikationer af forskningen, samt hvornår sorg og krise er 

behandlingskrævende. Endvidere arbejdes der med, hvilken intervention der har vist sig 

effektiv i studier, og hvordan psykologens kompetence til at intervenere overfor sorg og 

krise øges. 

Målgruppen er psykologer der har brug for at øge deres viden og kompetencer indenfor 

håndtering af sorg og krise i det kliniske arbejde. 

Underviser Mai-Britt Guldin, cand.psych.aut., specialist i psykoterapi, phd. stipendiat på 

sundhedsvidenskabelig fakultet i Århus. Forsker i behandlingskrævende sorg og 

planlægning af sorgbehandling i sundhedssystemet. Mere end 10 års erfaring med 

behandling af tab og traumer og forfatter til en del artikler om emnet. Har undervist i sorg 

og krise i flere forskellige regi. Aktiviteter og publikationer kan ses på: 

http://pure.au.dk/portal/da/m.guldin@alm.au.dk. 

Tid og sted: Torsdag d.19. og fredag d.20.april 2012. Begge dage kl.9.00-16.00. 

Morgenkaffe ½ time før kursusstart. Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 

Odense C. (Tæt ved Odense Banegård. P-plads ved Kvickly). Se nærmere på 

www.moedecenter.dk 

Deltagergebyr: Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe alle dage: 

Medlemmer af DPSP kr. 2000,-. Andre akademikere kr., 2800,-. EAN-fakturering ikke 

muligt. 

Bindende tilmelding: Senest d.15.marts 2012 via www.dpsp.dk 

Meritering: Kursusbevis udstedes. Ny ordning; Kurset søges godkendt på det 

Tværgående modul: 3.4. ”Sorg og Krise hos voksne”, 12 timer. 

http://pure.au.dk/portal/da/m.guldin@alm.au.dk
http://www.moedecenter.dk/
http://www.dpsp.dk/


Arrangører: DPSP-Fyn v/ Lykke Birkeland (lykke@birkeland.dk), Malene Hinrichsen, Tina 

Malchow-Møller  og Henriette Rønhof Sloth. 
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