
At gøre sig tanker om egne og andres tanker, følelser 
og verdensanskuelser, at forsøge at forstå og formidle 
dette, er en grundlæggende del af mellemmenneske-
lige relationer. For psykologen er denne evne essentiel 
i mødet med klienten/brugeren. Derfor er den røde 
tråd gennem denne konference mentalisering – en 
forudsætning for den terapeutiske relation.
 
Tidspunkt:
Tirsdag 29. september kl. 9.30 - torsdag 1. oktober  
kl. 16.00.

Sted:
Vingstedcentret, 7182 Bredsten. Tlf. 75 86 55 33.
 
Målgruppe:
Kommunalt ansatte psykologer ved PPR, socialforvalt-
ninger, heldagsskoler, familiebehandlingssteder m.m. 
Alle andre psykologer er naturligvis også velkomne.
 
Kursusafgift:
4.396,00 kr. ekskl. moms (kommunerne kan fratrække 
momsen), 5.495,00 kr. inkl. moms. Der vil blive frem-
sendt en faktura til betaling for kurset.  
HUSK at oplyse et EAN-nr., hvis din arbejdsgiver er 
omfattet af denne aftale.
 
Tilmelding:
Senest 25. maj 2009 på tilmeldingsblanketten. 
Blanketten sendes til Dansk Psykolog Forening, 
Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Att.: Henny 
Maja Gregersen.

Godkendelse:
Kurset vil blive søgt godkendt i forhold til Dansk 
Psykolog Forenings specialistuddannelser.

Spørgsmål:
Spørgsmål kan rettes til Henny Maja Gregersen,  
Dansk Psykolog Forening, tlf. 35 25 97 25.

Læs mere:
Mere udførlig præsentation af oplæg og workshops 
www.dp.dk > Sektion > KAPS.

Tema:

Kommunalt Ansatte Psykologers Sektion
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ØJNeNe, DeR SeR – valg af interventionsformer på børne-, ungdoms- og familieområdet.

Tirsdag 29. september
08.30-09.15: Ankomst og kaffe med brød i forhallen.
09.15-09.30: Velkomst ved Niels Morre, formand for KAPS. 
09.30-12.00:  K. Eia Asen, M.D., FRCP, klinisk direktør for Marlborough 

Family Services: ”Mentaliseringsbaseret individuel- 
og familieterapi”. I denne workshop præsenteres 
mentaliseringsbaseret terapi (MBT) i teori og praksis. 
Det vil blive demonstreret, hvordan denne tilgang virker 
såvel alene som i kombination med andre interventions-
former. Der vil blive vist videoklip med case-eksempler, 
hvor metoden anvendes i arbejdet med individer og 
familier med vidt forskellig social og kulturel baggrund. 
Undervisningssprog: engelsk!

12.00-13.30: Frokost og tjek ind.
13.30-17.00: Eia Asen, fortsat.
18.00-19.00: Middag.
19.30- KAPS. Generalforsamling med forfriskninger.
 
Onsdag 30. september
08.00-09.00: Morgenmad.
09.00-12.00: Workshops:
  Anette Møller Nielsen, psykolog med egen praksis, 

konsulent v. Center for Autisme: ”At træne Theory of 
Mind”. Tager udgangspunkt i et projekt over evne til 
mentalisering hos normaltbegavede børn med autisme 
og Aspergers syndrom. Her blev effekten af et kognitiv 
adfærdsterapi-baseret interventionsprogram målt i rela-
tion til emotionel forståelse, ”Theory of Mind” og socialt 
samspil. Undersøgelsen præsenteres ligesom det manua-
liserede interventionsprogram. Nyere avancerede ”Theory 
of Mind”-test introduceres. Mulighed for at afprøve dele 
af interventionsprogrammet, udviklet i relation til Kat-
kassen (Callesen, Møller Nielsen, Attwood, 2002).

  Barbara Hoff, adjunkt ved Københavns Universitet, daglig 
leder af Copenhagen Child Anxiety Project, specialist i psy-
koterapi: ”Kognitiv Adfærds Terapi til børn og unge 
med angstlidelser”. Angst er en naturlig og adaptiv 
del af livet. Op gennem barndommen vil børn være bange 
for forskellige ting, og langt de fleste af børnene vokse fra 
deres angst. Men hos op mod 6-17 % vil angsten udvikle 
sig til en egentlig angstlidelse. Angstlidelser hos børn er 
dog relativt lette at behandle. Workshoppen skal give et 
større kendskab til og bedre muligheder for at identificere 
angst hos børn samt kendskab til de basale principper for 
CBT-behandling af disse lidelser.

  Anette Holmgren, specialist i psykoterapi, leder af Center 
for narrativ terapi: ”Beriget og bevæget – narra-
tive samtaler med børn og unge”. Hvordan kan vi 
bidrage til at skabe livgivende og håbefulde identitetsfor-
tællinger for børn og unge som alternativ til ofte nega-
tive dominerende fortællinger? Ved at inddrage børn og 
unges intentioner og moral i samtalerne og knytte dette 
til deres erfaringer og viden om livet skabes en platform 
for andre fortællinger. Ved at knytte disse fortællinger til 
andre personer øges deres troværdighed.
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  Pia Lauersen, cand.psych., selvstændig coaching- og 
efteruddannelsesvirksomhed): ”Den postmoderne 
familieterapeut”. Det postmoderne er karakteriseret 
ved, at individet frisættes. Det har betydning for, hvordan 
vi opfatter os selv, og den måde, vi relaterer os på. Børn 
og unge møder voksenverdenen med forventning om 
grundlæggende ligeværd og dialog. Workshoppen vil 
prøve at udfordre og bidrage med begreber og forstå-
elser for, hvordan familieterapeuter må sætte skarpt på 
ændrede dialog- og interventionsformer, der sigter mod 
mentalisering og meta-refleksionen som følelsesmæssige 
kompetencer.

  Sverker Belin, psykolog, privatpraktiserende psykotera-
peut: ”Parallelprocesser i psykiatrisk og socialt 
behandlingsarbejde”. I arbejdet med de sværeste 
psykiatriske klienter bliver vi – ofte ganske ubevidst 
– indfanget og påvirket af klientens oplevelsesverden 
og problematik. Klienternes indre ”følelseforgiftning” 
genspejles i behandlerens følelser og oplevelser som et 
budskab, der måske ikke kan formidles på nogen anden 
måde. Hvis vi ikke får hjælp til at opfange og forstå disse 
forsøg på dialog, kan dette underminere vores evne til at 
at hjælpe klienterne. Underviseren er svensk.

12.00-13.00: Frokost.
13.00-16.00: Workshops: Gentagelse af formiddagens workshops.
18.30-:  Festmiddag og musik ved Jungle Boogie Band.

Torsdag 1. oktober
08.00-09.00: Morgenmad og tjek ud.
09.00-12.00:  Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater v. PsykCentrum 

i Hillerød: ”Valg af interventionsformer ud fra 
den nyeste forskning om børn og unges uanede 
udviklingsmuligheder”. Problemadfærd kan forstås 
som invitationer til andre. Det bliver afgørende at skabe 
kontekster, hvor vi kan få øje på børns og unges invitatio-
ner til andre – og til os som undersøgere og behandlere. 
Børn og unge har uanede udviklingsmuligheder, hvilket 
bekræftes af både ny hjerneforskning og udviklings-
psykologi. Begge fremhæver, at mulighederne opstår i 
kraft af det sociale samspil i de afgørende relationer. I et 
samfund, hvor ansvar for børn og unges udvikling er delt, 
kræver det nytænkning af vores mere kompenserende 
hjælpesystem.

12.00-13.00: Frokost.
13.00-16.00: Søren Hertz, fortsat.
16.00-16.10:  Uddeling af kursusbeviser. Farvel og på gensyn ved  

Niels Morre, formand for KAPS.

Tilmelding VINGSTED 2009

Tilmelding senest 25. maj 2009 til Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. 
Att.: Henny Maja Gregersen. Afbud foretages skriftligt senest 21. august 2009. Efter denne dato er det 
ikke muligt at få refunderet kursusafgiften.

WORKSHOPS

Du bedes sætte 2 krydser, 
1 for formiddag og 1 for eftermiddag!     

 Undervisere: 
 Anette Møller Nielsen 
 Barbara Hoff 
 Anette Holmgren 
 Pia Laursen 
 Sverker Belin
 
Noter et alternativ, 
hvis et af dine to workshopønsker er overtegnet:


