
Børn udvikler sig i gode relationer, og som psykologer arbejder vi med at understøtte både 
børn og voksne i at engagere sig i positive relationer og navigere i sociale interaktioner. 
Grundlaget for gode relationer er bl.a. god mentalisering, hvilket vi skal dykke ned i på 
flere forskellige måder på årets Vingsted kursus. Peter Fonagy skal inspirere os med udvik-
ling af epistemisk tillid, og hvordan mentaliseringsbegrebet udvikler sig i fremtiden. Mere 
praksisnært kan vi lade os inspirere af PDI, som en måde at sætte retning på at intervene-
re i udvikling af mentaliseringsevne hos sårbare forældre. 

Derudover skal vi på årets Vingsted kursus skærpe vores blik for den tidlige indsats og de risici, 
vi skal få øje på hos børnene. Særligt inden for PPR er der behov for et fagligt kompetent blik 
ind i børns tidlige udvikling. Her skal vi lade os inspirere af Øyvind Kvello, der har arbejdet med 
at systematisere opmærksomhed og viden. Sidst men ikke mindst kan vi se på de helt små 
børns samspil med forældre, og hvordan vi kan styrke opmærksomheden på dette. 

”Den udbredelse som begrebet mentalisering har vundet, kan netop forklares med,  
at det forbinder meget af det, som er kernen i omsorgen for børn og danner grundlag for 
gode relationer – uanset personens alder” Børn i risiko, Øyvind Kvello.

Tidspunkt:
Tirsdag 22. september 2020 kl. 10.00 - torsdag 24. september 2020 kl. 16.15

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

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

Kursusafgift:
Fuld kursuspakke (inkl. forplejning og overnatning): 
Kommunalt ansatte psykologer: kr. 5.195,00 ekskl. moms.
Andre psykologer – fx ledere og privatpraksis: kr. 5.695,00 ekskl. moms.
Endagskursus med Peter Fonagy inkl. frokost. (Max. 30 pladser):
Kommunalt ansatte psykologer kr. 2.895,00 ekskl. moms.
Andre psykologer - fx ledere og privatpraksis: kr. 3.195 ekskl. moms.
Der gives mængderabat for de kontorer, der deltager med mindst 10 psykologer.  
Den 11. vil kunne deltage gratis.

Tilmelding og info:
Senest tirsdag den 19. maj 2020. Tilmeldingen skal ske via www.mitdp.dk. Følg herefter 
anvisninger på siden.  
KAPS har 4 måneders afmeldingsfrist til kursusstedet, derfor den tidlige tilmeldingsfrist. 
Tilmeldte kursister får tilbagebetalt kursusgebyr, såfremt kurset aflyses grundet fortsatte 
Corona-restriktioner.
Afbud efter fredag den 17. juli 2020 eller ved manglende fremmøde gives ingen tilbagebetaling.
KAPS arrangerer gratis bustransport til og fra Vejle station til Vingsted hotel & konferen-
cecenter 

Godkendelse:
Kurset er ikke søgt forhåndsgodkendt, men kan indsendes som bilag i ansøgning om  
godkendelse til specialist.

Spørgsmål:
Se mere på www.dp.dk/vingsted. Spørgsmål kan rettes til Vibeke Hjulmand, Dansk 
Psykolog Forening, tlf. 35 25 97 25, eller via vih@dp.dk.

Kommunalt Ansatte Psykologers Sektion

V I N G S T E D  2 0 2 0
TEMA: Mentalisering og tidlig indsats 
- når psykologen arbejder med børn og familier i risiko

Tirsdag 22. september 2020:

09.00-09.45:  Ankomst – kaffe og brød i forhallen.
09.45-09.55:  Velkomst v/Niels Morre, 
 formand for KAPS 
10.00-13.00:  Fælles temadag v/Øyvind Kvello

Børn i risiko
Øyvind Kvello er norsk professor i psykologi og har bl.a. i 
2013 skrevet bogen ”Børn i risiko”, hvor han beskriver 
de vigtigste risiko- og beskyttelsesfaktorer, der påvirker 
børns livskvalitet og udviklingsmuligheder, og hvordan 
bestemte familiesituationer påvirker et barns opvækst.

I det kommunale system er der fokus på tidlige og fore-
byggende indsatser, hvor psykologer ofte har til opgave 
at beskrive og arbejde med børns udvikling. Det kan 
være svært at definere, hvad en risiko er, og hvordan den 
kan identificeres, og travlhed i arbejdet medfører for 
mange, at det bliver vanskeligt at finde tid til refleksion, 
og at indsatserne bliver for ufokuserede.     

Øyvind Kvello har samlet forskningsbaseret viden med 
relevans for dem, som arbejder med at hjælpe de mest 
udsatte børn i samfundet. Han forholder sig både til det 
helt konkrete og de nære samspil som fx øjenkontakt, 
mentalisering og fælles opmærksomhedsfokus, og til 
den måde det offentlige system organiserer indsatserne 
på. I sit forord skriver Øyvind Kvello, at hans erfaring er, 
at der ikke mangler viden og information i sagerne, men 
at der mangler analyser af den allerede eksisterende 
viden, hvorfor han også har fokus på at samle og analy-
sere viden. 

På temadagen vil Øyvind Kvello, med en akademisk og 
praktisk tilgang til emnet, introducere os til, hvordan vi 
kan arbejde med børn og unge i risiko. Øyvind Kvello vil 
eksemplificere fra sit kliniske arbejde, og han vil præsen-
tere sin model for analyse af samspil mellem børn og 
deres forældre.

13.00-14.00:  Frokost
14.00-17.00:  Fælles temadag v/Øyvind Kvello fortsat
18.30-19.30:  Middag
 Aftenen udfyldes i øvrigt af 
 KAPS-arrangement og fri leg.

 



TEMA: Mentalisering og tidlig indsats 
- når psykologen arbejder med børn og familier i risiko

opgave at få skabt en fælles forståelse med forældrene om målet med 
behandlingen og hvilke forhold i deres forældreskab, som er væsentlige at 
have fokus på.
 
Forskningen vidner om, at forældres evne til at møde barnet mentaliseren-
de og dermed bl.a. have barnets sind på sinde, er særlig vigtigt i forhold til 
udviklingen af en tryg tilknytning hos børn. Meget tyder på, at ”mentalise-
ring avler mentalisering”. I det kliniske behandlingsarbejde med børn og 
forældre er der således god grund til at beskæftige sig med forældres 
mentaliseringsevne.

Det semistrukturerede forældreinterview Parent Development Interview 
(PDI) og Refleksiv Funktionsskala (RF) kan anvendes på en mere klinisk 
måde som en del af en familiebehandlingsindsats. Denne kliniske anven-
delse af PDI og efterfølgende analyse af forælderens mentaliseringsres-
sourcer og -sårbarheder kan bidrage kvalificeret til behandlerne. 
Behandlerne får et tydeligere billede af de udfordrede områder i forældre-
skabet, og forældrene får vist hvilke mentaliseringsressourcer, de har til 
rådighed, således at indsatsen kan tilrettelægges inden for deres nærmeste 
udviklingszone.

Tidlig indsats: Hvad, hvorfor og hvordan? 
Mette Væver, psykolog, specialist i psykoterapi, Ph.D., lektor i klinisk børne-
psykologi og leder af Center for Tidlig Indsats og Familieforskning ved 
Institut for Psykologi i København. 

Mette Væver har i mange år forsket i spæd- og småbørns tilknytning og 
udvikling og leder i øjeblikket flere forskningsprojekter, der har til formål at 
fremme forældreressourcer og psykisk sundhed hos de 0-5-årige. 

Dagen kommer til at præsentere den nyeste teoretiske og forskningsbase-
rede viden om, hvad der forstås ved psykisk sundhed hos småbørn, hvorfor 
en tidlig indsats er vigtig, og hvordan den kan udmøntes i praksis. Fokus er 
primært på betydningen af den tidlige tilknytning for barnets psykiske 
udvikling og på den nyeste evidens for, hvordan en utryg, og især en desor-
ganiseret tilknytning, udgør en risikofaktor for barnets longitudinelle udvik-
ling. Der stilles skarpt på, hvorfor en tidlig indsats skal være tidlig, og 
hvordan vi kan blive bedre til at fremme psykisk sundhed i de første leveår. 
På dagen introduceres eksempler på videnskabeligt solide metoder, der vil 
kunne indgå i en tidlig indsats. Dog kræver nogle af de præsenterede 
metoder specifik træning og en egentlig certificering, som ligger uden for 
rammerne af denne dag. Ligeledes gives der eksempler på, hvad vi kan 
tilbyde af interventioner. Mette Wæver vil således med sit oplæg give bud 
på, hvorledes man kan anvende udviklingspsykologien i dagligdagen og i 
praksis for den kommunale psykolog.

Dagen vil være en integration af oplæg, video, spørgsmål og dialog i  
plenum.

12.00-13.00: Frokost
13.00-16.00: Individuelt tema – fortsat
16.00-16.15:  Farvel og på gensyn. v/Niels Morre, formand for KAPS

Onsdag 23. september 2020:

09.00-12.00:  Fælles temadag v/Peter Fonagy 
       
Mentalisering nu og i fremtiden
Peter Fonagy er klinisk psykolog, psykoanalytiker, professor og forsker og 
regnes for én af skaberne af mentaliseringsbegrebet.

Kommunalt ansatte psykologer beskæftiger sig ofte med situationer, hvor 
relationerne mellem voksne og børn er under pres, og det kan være svært 
for de voksne at bevare en relationelt kompetent tilgang til børnene. 

Peter Fonagy har gennem sin karriere beskæftiget sig med både tilknyt-
ningsbegrebet og mentalisering, og hvordan disse fænomener hænger 
sammen og påvirker udviklingen af menneskets personlighed. Han er leder 
af Anna Freud Centeret i London, og har lavet en del forskning omkring 
tidlig udvikling og fejludvikling. Han arbejder fortsat med at uddybe forstå-
elsen af mentaliseringsbegrebet, og hvordan det fremadrettet kan bruges 
som et centralt fokuspunkt i forståelsen af relationer.

Peter Fonagy vil på temadagen komme ind på, hvordan han ser udviklingen 
af mentaliseringsbegrebet i fremtiden, og vil dele sine nyeste tanker om, 
hvor forskningen bør bevæge sig hen.  
     
12.00-13.00:  Frokost
13.00-16.00:  Fælles temadag v/Peter Fonagy fortsat
18.30-:  Festmiddag 

Torsdag 24. september 2020:

09.00-12.00:  Individuelt tema –
 
Vælg 1 af følgende 2: 

Klinisk anvendelse af Parent Development Interview (PDI) og 
Refleksiv funktionsskala (RF) i praksis
Anne Blom Corlin, psykolog, specialist i psykoterapi og Jeppe Budde, psy-
kolog, specialist i psykoterapi har beskæftiget sig med metoder til at vurde-
re forældres mentaliseringskompetencer. Dette bl.a. ved brug af Parent 
Development Interview (PDI) og anvendelse af Refleksiv Funktionsskala, 
hvor de på baggrund af disse vurderinger har arbejdet med at udvikle 
mentaliseringsevnen hos sårbare forældre.

Formålet med kursusdagen er at beskrive, hvordan man i familiebehandling 
kan anvende PDI både som et udredende og et intervenerende redskab i 
familiearbejdet, særligt i forhold til det indledende behandlingsarbejde.

I arbejdet med udsatte og sårbare familier, der er præget af komplekse og 
mangesidede vanskeligheder, kan det som professionel være en udfordring 
indledningsvist at vurdere, hvilken form for hjælp familien har brug for. 
Særligt kan det ved opstarten af et behandlingsforløb være en vanskelig 


