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Præsentation: 

Jytte Mielcke er cand.psych. og klinisk psykolog med specialistuddannelse i såvel børnepsykologi, 

psykoterapi og supervision. Hun er uddannet legeterapeut og supervisor (RPT-S) i USA.  

Efter 20 år i kommuner og amtskommuner har Jytte Mielcke fungeret som privat praktiserende psykolog, i 

Holstebro, siden år 2000. Med erfaringer fra børnepsykiatrien, pædiatrien, Pædagogisk Psykologisk 

Rådgivning og som leder af Ringkøbing Amts Børnerådgivningscenter, har Jytte Mielcke udviklet sine 

specialer gennem årene. Hun har i mange år været sagkyndig dommer ved landsretterne og pædagogisk 

psykologisk konsulent i Børne- og Ungeudvalgene i kommuner. Desuden har hun fungeret som censor for 

specialestuderende på psykologistudiet i universitetsregi og bidraget til at etablere en børneklinik ved 

Aalborg Universitet.   

Jytte Mielcke har i en årrække deltaget i en supervisionsgruppe for erfarne supervisorer under DSPBU - 

"Dansk Selskab for Psykoanalytisk Børne- og Ungdomspsykoterapi.", under supervision af Tavistock i 

London.   

Jytte Mielcke er medlem af en international studiegruppe af legeterapeuter, der hvert år efteruddannes en 

uge i England. Hun deltager årligt i konferencer i USA som medlem af den amerikanske forening for 

legeterapi, APT - "Association for Play Therapy."   

Jytte Mielcke har i mange år afholdt kurser for Dansk Psykologforening i legeobservation og -terapi. Disse 

kurser afholdes nu i eget regi i Danmark samt i udlandet. Uddannelsestilbuddet omfatter nu udover en 1-

årig grunduddannelse også en 2-årig specialiseringsuddannelse samt en 1-årig merit-uddannelse i 

psykoterapi og legeterapi med børn og unge.   

------------------ 

Jytte Mielcke vil på workshoppen give en praktisk indføring i legeobservationsmetoden som et vigtigt 

redskab i den børnekliniske undersøgelse samt introducere legeterapiens særlige muligheder som 

behandlingsmetode i forhold til børn med forskellige relationelle og adfærdsmæssige problemstillinger og 

diagnoser.  

  

Indholdsbeskrivelse  

”Den legeterapeutiske undersøgelses- og behandlingsmetode”  

På workshoppen indføres deltagerne i legeobservationsmetodens særlige betydning i den børnekliniske 

psykologiske undersøgelse. Deltagerne gøres endvidere bekendt med de forskellige teori- og 

praksistraditioner indenfor det lege- og psykoterapeutiske område. Gennem inddragelse af kortere 

caseforløb gives indblik i muligheden for og vigtigheden af at udvikle den intuitive kommunikationsproces 

igennem det psykoterapeutiske forløb med barnet. Der sættes fokus på forskellige faser i den 

psykoterapeutiske udviklingsproces og legeterapiens særlige egenskaber i forhold til at møde barnet på et 

tidligt, før-sprogligt og ubevidst/kropsligt udviklingstrin og -niveau. Der foretages endvidere en 

præsentation af forskellige problemstillinger hos børn med opmærksomhed på matchning af relevant 

behandling, herunder opmærksomhed på det enkelte barns særlige behov for tilknytning, 

relationserfaringer og mestring. Udviklingspsykologien, tilknytningsteorien samt den psykodynamiske teori 

vil udgøre det teoretiske fundament for den praktiske indføring. 


