
Når traumer rammer, kan det have vidtrækkende konsekvenser. Hvilke konse-
kvenser det medfører, kommer bl.a. an på hvordan, og ikke mindst hvornår i 
livet de rammer. Barndomstraumer vil, uden rette behandling, sætte varige 
spor i den ramtes livsfundament. Sporene kan ses neuralt, personlighedsmæs-
sigt og socialt. 

Som kommunalt ansatte psykologer møder vi disse mennesker i mange for-
skellige sammenhænge; som svært tilpasselige elever i folkeskolen, forældre, 
unge og voksne med misbrugsproblemer, patienter i psykiatrien, flygtninge 
m.fl. Det er nødvendigt, at vi i vores forskellige praksisser kan stille skarpt på 
de problematikker, vi møder i de komplekse sammenhænge, vi arbejder i. 

Der har de seneste år været stor forskningsmæssig interesse i at se på traumer 
i et udviklingsperspektiv. En af de førende forskere på området og hovednav-
net på Vingsted 2016 er Bruce Perry. Med sin forskning præsenterer han os for 
et detaljeret kort over langtidseffekterne af traumer, hvorfra traumerelaterede 
problematikker kan analyseres og indsatser tilrettelægges. Forskningen kan 
betragtes som et fælles fundament til de mange forskellige praksisser, vi som 
kommunalt ansatte psykologer arbejder i. Traditionen tro vil kurset også inde-
holde forskellige temadage og workshops, der handler om specifikke arbejds-
felter, både på børne- og voksen området og konkrete behandlingsmetoder. 

Programmet for Vingsted 2016 er sammensat således, at vi kan finde inspira-
tion og sammenhæng over kursusdagene til arbejdet i vores forskellige prak-
sisser med såvel udrednings-, konsultative og behandlingsopgaver

Tidspunkt: 
Tirsdag d. 27. september kl. 09.30 - torsdag d. 29. september 2016 kl. 16.15 

Sted: 
Vingsted Centret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten, tlf. 75 86 55 33

Målgruppe: 
Kommunalt ansatte psykologer, men alle psykologer er naturligvis velkomne.

Kursusafgift: 

Kr. 5495,00 ekskl. moms

Tilmelding: 
Senest 27. maj 2016. Tilmeldingen skal ske via www.mitdp.dk. Følg anvis-
ninger på siden. Der fordeles efter først-til-mølle-princippet til både temada-
ge og workshops.

Godkendelse: 
Temadagene søges godkendt i henhold til Dansk Psykolog Forenings specia-
listuddannelseskrav.  
             
Læs mere: 
Følg linket i annoncen og læs mere om de specifikke workshops, temadage 
og oplægsholdere på hjemmesiden.

Spørgsmål: 
Kan rettes til Gitte Rokkedal, DP, tlf. 35 25 97 25 eller via gir@dp.dk

Kommunalt Ansatte Psykologers Sektion
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PROGRAM:

Tirsdag d. 27. september 2016

Temadag

09.00-09.30 Ankomst - kaffe og brød i forhallen
09.30-10.00 Velkomst v/ Niels Morre, formand for KAPS 

samt Eva Secher Mathiasen, formand for 
Psykologforeningen

10.00-12.00 Temadag – vælg 1 af de følgende 3:

Temadage
Eva Malthe (cand.psych.aut., specialist i klinisk børnepsykologi)
Flygtninge og traumer
Temadagen behandler emnet Flygtninge og traumer, med særligt 
fokus på de komplekse barndomstraumer med betydning for 
voksenlivet. Traumer og post traumatisk belastningsreaktion på 
tværs af generationer og kontinenter vil blive belyst, hvilket 
forhold om børns sårbarhed og om hvordan traumer lagres - 
med betydning også for voksenlivet - også vil blive. 

Sebastian Simonsen (cand.psych., ph.d)
Personlighedsforstyrrelse hos unge og voksne 
Temadagen vil belyse teori og praksis ift. personlighedsforstyrrel-
ser hos unge og voksne: begrebsafklaring, sammenhænge mel-
lem traumer og senere personlighedsproblemer, problemer i 
forhold til diagnosticering, belyst gennem empirisk forskning og 
teoretisk forskning; kobling til mentaliseringsteorien, fokus på de 
mest almindelige problemer og kommunikationsforstyrrelser hos 
individet samt et bud på behandling.

Tea Trillingsgaard (cand.psych.aut, ph.d. og postdoc i udvik-
lingspsykologi)
Parforholdet som kontekst for børn og voksnes trivsel 
og udvikling. 
Temadagen formidler teori og metoder til at arbejde med parfor-
holdet som en kontekst for både børn og voksnes udvikling og 
trivsel. Parforholdet belyses som dels en tilknytningsrelation, der 
kan foranledige traumer, tab og brud og dels som et adfærds-
mæssigt samspil, reguleret i en cyklus af reinforcering. Foruden 
det teoretiske fokus vil der præsenteres interventionsmetoder 
samt erfaringer og resultater fra implementering af forebyggen-
de indsatser målrettet par i en dansk kommunal praksis.

12.00-13.00 Frokost og indkvartering
13.00-17.00 Temadag fortsat
 
18.00-19.00 Middag
19.30-  Generalforsamling i KAPS
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Onsdag d. 28. september 2016

Fælles temadag

08.00-09.00 Morgenmad
09.00-12.00 Fælles temadag v/ Dr. Bruce Perry

Introduction to the Neurosequential Model of Therapeutics
Dr. Perry will present a neurosequential approach with three key 
components: training/capacity building, assessment and recom-
mendations for therapeutic, educational and enrichment activities.

12.00-13.00 Frokost
13.00-16.00 Fortsat temadag med Dr. Bruce Perry

16.15-17.15 Susan Hart: En lillle appetitvækker til 
børnegruppetræningsprogrammet NUSSA  
(Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk 
Struktureret Social Aktivitet) 

18.30- Festmiddag 

Torsdag d. 29. september 2016

Workshops

08.00-09.00 Morgenmad og tjek ud
09.00-12.00 Workshops – vælg 1 af de 4 nedenstående 

workshops

Workshop 1 v/Anne Blom Corlin (cand.psych., aut., specialist i 
psykoterapi voksne)
Forældres mentaliseringskompetence
Forskningen peger på, at forældre, der lever med ubearbejdede 
tilknytningstraumer, er i særlig risiko for at have vanskeligheder 
med at møde deres børn mentaliserende. Workshoppen vil bl.a. 
præsentere en forståelse af sammenhængen imellem forældres/
omsorgspersoners mentaliseringsevne og tilknytningskvaliteten, 
samt udviklingen af mentalisering hos børn. Desuden vil vurde-
ringsmaterialet PDI blive introduceret, ligesom der vil være en kort 
introduktion til den mentaliseringsbaserede tilgang til arbejdet 
med at fremme forældres mentaliseringskapacitet.  

Workshop 2 v/Jesper Birch (cand.psych.)
Psykologens arbejde i kommunale kontekster ud fra 
Bruce Perrys neurosekventielle tilgang
Muligheder og dilemmaer gennem eksempler fra praksis
Efter en kort opfølgning af centrale pointer fra Bruce Perrys præ-
sentation af den neurosekventielle tilgang, kontekstualiseres disse 
til psykologens alsidige opgaver i kommunalt regi.

Gennem en kort indføring i anvendte praksisbegreber fra Perrys 
neurosekventielle forståelsesramme og principper for udviklings- 
og reguleringsprocesser, præsenteres forskellige tilgange for an-
vendelsen i kommunale skole-, institutions- og behandlingskon-
tekster. 
Desuden sættes der fokus på psykologens rolle ud fra en neuro-
sekventiel optik, samt på hvordan vi kan udføre rådgivning, super-
vision og konsultative opgaver i kommunale kontekster, med 
afsæt i denne forståelse. 

Workshop 3 v/Lone G. Adamsen (cand.psych.aut., specialist og 
supervisor i psykoterapi, voksne) 
Seksuelle overgreb i barndommen - et ofte overset og 
helt centralt tilknytningstraume med omfattende senføl-
ger i voksenlivet 
Hvordan kan vi som professionelle psykologer møde, udrede og 
behandle problemstillinger knyttet til sådanne traumer? I denne 
workshop vil vi fordybe os i mødet med den senfølgeramte voksne 
med inspiration fra mentaliseringsbaseret praksis og holdning. 

Workshop 4 v/Louise Meldgaard Bruun (cand.psych., specialist i 
psykopatologi)
Stress, depression og kognitive vanskeligheder 
Stress og depression er forbundet med opmærksomhedsproble-
mer og eksekutive vanskeligheder, der kan vare ved efter at stem-
ningslejet er stabiliseret, og de vil ofte give anledning til problemer 
med at honorere egne og andres forventninger i skole og på 
arbejde, hvilket øger risikoen for tilbagefald.  Workshoppen har 
fokus på, hvordan disse vanskeligheder afdækkes og behandles.

12.00-13.00 Frokost
13.00-16.00 Workshops forsat
16.00-16.15 Farvel og på gensyn v. Niels Morre, formand 

for KAPS

NB. Alt materiale til brug på kurset skal downloades fra hjemme-
siden, der kan ikke printes materiale ud på kurset. Det anbefales 
løbende at orientere sig på hjemmesiden for informationer samt 
eventuelle ændringer.

Nyt i år: 
Som noget nyt vil det også være muligt at købe ’endagsbillet’ til Bruce Perry 

den 28. september. 
Pris: kr. 2.500,- ekskl. moms. Det er i år muligt at dele et dobbeltværelse til reduceret pris – kontakt DP 
for yderligere info herom. 

Både for det samlede kursus og for dagsbilletterne gælder 
først til mølle princippet. 
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