
Workshops og temadage 
Tirsdag den 24. september 2013 - Workshops  
 
Vælg én af de følgende fem: 

 Berith Bro, cand.psych., specialist og supervisor i psykotraumatologi, privatpraktiserende med mange års 

erfaring som akutpsykolog. 
 
”Ud af klinikken - Om den psykologiske krisehjælps organisering og de behandlingsmæssige 
udfordringer i krisearbejdet”  

Workshoppen omhandler de behandlingsmæssige udfordringer ved det akutte krisearbejde og det sub-akutte arbejde 
med traumer.  
 
Der ses bl.a. på de nødvendige kompetencer hos psykologen og på psykologrollerne i det akutte arbejde og 
krisestyringen.  
 
Desuden vil vigtige aspekter ved børns krisereaktioner, bærende principper for interventionsvalg, hvilke interventioner 
der hjælper, samt målene for dette, de individuelle tiltag, støttesamtaler i grupper, dokumentationsindsamling og 
journalføring være temaer, der belyses.  

 

 Birgitte Nørbo, cand.psych., specialist i klinisk psykologi, organisationspsykolog, arbejder med psykisk 

arbejdsmiljø i ”Kommunikation og arbejdsmiljø”, i Magistraten for Børn og Unge i Århus. 
 
”Negativ stress – som tab af kontakt til umistelige menneskelige værdier”  

På workshoppen gennemgås forskellige perspektiver på negativ stress set i forhold til individ, gruppe, 
arbejdsplads/organisation/samfund.  
 
Workshoppen vil bl.a. komme omkring spørgsmål som:  
 
Hvilke særlige udfordringer og opmærksomhedspunkter er centrale i den kliniske praksis?  
Definition af stress og forskellen på travlhed og stress samt co-morbiditet?  
Hvordan undgår vi at skabe stress ved at have fokus på stress?  
Kan man leve det moderne liv uden at blive ramt af stress?  
 
Workshoppen vil veksle mellem oplæg, dialog og meditative øvelser (inspireret af Mindfulness). 

 

 Jes Dige, konsulent ved Kræftens Bekæmpelse, har gennem mange år arbejdet med børnegrupper og 

børn/unge i sorg og krise. 
 
”Sorggrupper – behandling af sorg og kriser hos børn og unge”  

Workshoppen vil handle om de mange forskellige aspekter, der er ved arbejdet med børn og unge i sorg, og vil 
forhåbentlig skabe en fælles nysgerrighed, som udfordrer tankerne – ikke overfor de børn vi skal hjælpe, men overfor 
vores egne dogmer, herskende idéer og teorier, der er omkring børn og sorg.  
 
Workshoppen må gerne efterlade deltagerne med flere spørgsmål end svar – kan vi sammen skabe udfordringer, der 
sætter nye dagsordner?  
 
Der vil være eksemplificeringer med video materiale, tegninger og masser af udfordringer i mødet med Peter Plys – er du 
med? 

 

 Pia Nystrøm, Lektor i psykologi, master i organisationsudvikling, ansat i Socialstyrelsen og arbejder aktuelt 

med i Vold og Overgrebsfagområdet.  



 
”Volden som udløsende faktor for traumet hos barnet og familien”  

Workshoppen beskæftiger sig med den særlige dynamik, som præger familier/parforhold, hvor volden i større eller 
mindre grad er en del af hverdagen.  
 
Konsekvenserne af vold i familien, som eksempelvis udviklingstraumer, tab af selvværd/integritet, PTSD og en lang 
række andre alvorlige problematikker, som både børn og voksne kan udvikle, vil blive belyst. 
 
Der sættes særligt fokus på de personlige og faglige barrierer, der kan medvirke til, at voldsproblematikken ikke bliver 
set, hørt og italesat – og vi skal derfor også arbejde aktivt med dialogen om vold. 

 

 Tove Mejdahl, cand.psych., specialist og supervisor i børnepsykologi. Uddannet practitioner i Somatic 

Experiencing® samt i NARM (NeuroAffektive Relations Model 
 
”Terapi med børn og familier med afsæt i SE (Somatic Experience) – metoden”  

Workshoppen vil belyse terapi med børn og familier med afsæt i SE- metoden.  
 
På workshoppen kobles traumeteori med tilknytningsteori, og ud fra det anvendes en ressource-orienteret og 
anerkendende tilgang i behandlingen af barn og familie.  
 
Helingen af barnets traumer kan finde sted, når forældre-ressourcerne er tilstrækkelige til at genetablere en tryg og 
sikker base for barnet, da det først og fremmest er forældrene, som under kyndig vejledning skal ”arbejde” med barnet.  
 
Workshoppen vil være baseret på praksiseksempler. 

 
Onsdag d. 25. september 2013 – Fælles Temadag:  

 Ask Elklit, professor i klinisk psykologi, specialist og supervisor i psykoterapi og psykotraumatologi.  

 
”Aspekter ved psykotraumatologien”  

Formålet med dagen er at give deltagerne en grundlæggende forståelse af børns reaktioner på tab, sorg, kriser og 
traumer. Traumereaktioner vil belyses ud fra erfarings- og forskningsbaseret viden om reaktioner hos børn efter 
ekstraordinære hændelser eller pludseligt opståede livsforandringer. Herunder akutte belastningsreaktioner og 
risikofaktorer for udvikling af langtidsproblematikker.  
 
Med baggrund i aktuel forskning sammenlignes forskellige former for traumatisering, med vægt på at forstå det 
komplekse samspil mellem risikofaktorer i personligheden, i det sociale felt og af somatisk art. Dette giver blandt andet 
anledning til belysning af følgende temaer i løbet af dagen.  
 
Traumer hos børn og unge, et overblik af paradigmeskiftet fra krisepsykologi til psykotraumatologi. Traumereaktioner, 
samt en opdatering omkring PTSD. Psykologiske og sociale mekanismer involveret i traumatisering, og sorgprocesser 
samt behandling og en belysning af ”hvad virker for hvem?” 

 
 
Torsdag d. 26. september 2013 - Individuel Temadeag. Der vælges ét af følgende indslag  

 Temadag 1: 
 
Jukka Mäkelä, MD, childpsychiatrist and psychotherapist trained in the Tavistock tradition. Jukka Mäkelä has 

introducedTheraplay training into Finland and later into Denmark.  
 
“Recovery from trauma”  

A major part of recovery comes through strengthening positive elements in relationships and making it possible for the 
child to create security in attachments.  



 
The first part of the day will cover research on positive psychology in the context of trauma and recovery: post-traumatic 
growth. Instead of trauma theory as such, there will be use of neuroaffective theory and concepts from interpersonal 
neurobiology. Positive experiences in relationships are necessary for post-traumatic growth, but trauma often diminishes 
the capacity towards these.  
 
Theraplay is a model of integrative interaction in diminishing the effects of trauma in children and their parents. The 
specific therapeutic method of Theraplay will be used to demonstrate how active engaging, playful interaction can open a 
child to the new, secure and growth enhancing relationships. Theraplay builds both on attachment theory (and its 
extension into mentalization theory) and social learning theories to create a potent way to produce effects.  
 
There will be demonstrations of Theraplay both through videos and small role-play activities. 

 

 Temadag 2: 
 
Niels Peter Rygaard, cand.psych., privatpraktiserende, og forsker i tilknytningsteori, samt i traumer og 

resiliens.  
 
”Forskning i traumer og resiliens omsat til praktiske metoder i psykologarbejdet”  

Kontinuiteten i relationer til småbørn er under pres. Tidlig separation og hyppige traumatiserende relationsbrud er ofte en 
kulturnorm snarere end en undtagelse. Psykologen møder dette vilkår i eget liv, såvel som hos klienterne i form af usikre, 
angste forældre og sociale omsorgssystemer, som ikke kan samarbejde.  
 
Det ses hos en stor gruppe børn og unge, hvis traumatiske opvækstvilkår producerer tab af mening, lavt selvværd, 
spiseforstyrrelser, identitetsproblemer, tvangspræget perfektionisme, rastløshed, vrede, mobning og angst. Hvordan kan 
vi aktivt i vores lokale praksis møde denne udfordring - som profession, i lokalkulturens skoler og daginstitutioner, på 
gruppeniveau og i de individuelle behandlingsforløb?  
 
Der vil blive beskrevet erfaringer fra praksis, og metoder udviklet til brug i hverdagens arbejde, hvilket belyses ved: 
Traumatisering og resiliens - en teoretisk forståelsesramme samt psykologen som medudvikler af resiliens i sociale 
systemer. 

 


