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Nærmere oplysninger om tid, sted og tilmelding findes nederst i annoncen. 

 

 

Katastrofer og dagliglivets tabs- og traumehændelser.  

Hvad har vi lært? Hvad kan vi gøre? 

ved Atle Dyregrov, Bergen 
  

Fra 2011 til i dag har man i Norge haft tre større hændelser som har krævet massiv 

psykosocial indsats. Først skete terroren den 22. juli 2011 som tilsammen dræbte 77 

mennesker, 69 af disse på Utøya. Et massivt psykosocialt støtteapparat blev mobiliseret 

umiddelbart, kriseintervention blev igangsat, og langtidsopfølgning planlagt og udført for 

forskellige grupper af overlevende og efterladte. I 2013 skete der et terrorangreb mod et 

olieanlæg i Algeriet og 5 Statoilansatte blev dræbt og 17 overlevede. I april 2016 faldt en 

helikopter ned nær Bergen og 13 mennesker døde. Center for Krisepsykologi har haft en 

central rolle i den opfølgning og forskning som er udført i forbindelse med disse hændelser og 

Atle Dyregrov har haft en ledende rolle i alle tre. Han vil formidle erfaringer og udfordringer 

knyttet til den psykosociale indsats på kort og lang sigt. Han vil lægge vægt på den lærdom vi 

kan overføre til  hverdagslivets tab og traumer og til arbejde ved senere katastrofer. 

 

Tema for dagen 

 Hændelserne - hvad skete, omfang og tillægs-stressorer 

 Hvad viser forskning om reaktioner? 

o Efterladte  

o Overlevende  

 Hvad blev gjort for at hjælpe? 

o Organisering af hjælp  

o Arbejde på et pårørendecenter – psykologens rolle 

o Retur til hændelsessted  

o Efterladtesamlinger – organisation og indhold  

 Opfølgning af enkeltpersoner og familier  

 Hvad har vi lært?  

 



Psykolog, dr. philos. Atle Dyregrov er faglig leder ved Center for Krisepsykologi i Bergen og 

professor ved Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen. Han har i hele sin karriere arbejdet 

med børn og familier som har oplevet dødsfald og forskellige traume- og krisesituationer. 

Desuden har han arbejdet ved en række større ulykker og katastrofer i både ind- og udland. 

Han har skrevet mere end 300 faglige artikler, bøger, bogkapitler og rapporter inden for krise- 

og sorgområdet. Hans arbejder er oversat til mange sprog og bruges som grundlag for hjælp 

til krise- og katastroferamte. Blandt hans bøger er Barn og sorg, Sorg hos små barn, Barn og 

traumer, Beredskapsplan for skolen, Å ta avskjed, Hva skjer når vi dør, Katastrofepsykologi, 

og Krisepsykologi i praksis. I 2014 blev han udnævnt til Ridder 1. klasse af Den Kongelige 

Norske St. Olavs Orden for "pionérinnsats innen krise- og katastrofepsykologi". 

 

Praktisk: 
Sted:    Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. 

Kl. 10.00 – 17.00:  Årsmøde med Atle Dyregrov  

Kl. 17.10 -           :  Generalforsamling i henhold til vedtægterne 

 

Tilmelding til Årsmødet: 

Årsmødet er et gratis tilbud til Hospitalssektionens medlemmer, som har førsteret til at 

deltage. 

Der vil være plads til de første 50 tilmeldte. 

Tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejningen. 

 

Tilmeldingsfrist: Tirsdag d. 15. november 2016 på Sektionens mail:  

hospitalspsykologerne.dp@gmail.com  

 

Ved tilmelding skal oplyses: Navn, arbejdssted, DP medlemsnummer og evt. mobilnummer 

Efter tilmeldingsfristens udløb gives besked til de medlemmer, der har fået plads. 

Hvis der ved tilmeldingsfristens udløb er tom-pladser, vil enkelte medlemmer af andre 

sektioner kunne deltage. Dette vil blive meddelt direkte. 

 

OBS: Generalforsamlingen kl. 17:10 kræver ikke tilmelding. 

 

Hospitalssektionens Styrelse glæder sig til at se jer. 
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