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Nyt fra bestyrelsen 
 
Nu er der endnu engang blevet tid til et fyraftensmøde i Kreds Fyn. Denne gang har vi 
inviteret psykolog og postdoc, Sille Schandorph Løkkegaard, forbi til et oplæg om børn og 
traumer – så husk at sætte kryds i kalenderen, hvis du kunne tænke dig en hyggelig aften 
medkollegaer fra hele Fyn – og ikke mindst mulighed nye faglige input. 
Ikke mindst - husk at holde jer opdateret på mailen og Facebook, hvis i ønsker at deltage i 
de forskellige arrangementer. 

 
Fyraftensmøde 

Udredning af yngre børn, der har oplevet traumer 
v/psykolog og postdoc Sille Schandorph   

 
 
Hvordan finder vi yngre børn, der er traumatiserede som følge af at have oplevet 
potentielle traumatiske hændelser?  
 
Udfordringer i udredningen af yngre børn, der har været udsat for potentielle traumatiske 
oplevelser, indebærer, at børn kan have svært ved at tale om traumet og deres 
symptomer, bl.a. fordi barnets sproglige og kognitive evner stadig er under udvikling. 
Derudover kan børns traumesymptomer fremstå anderledes end voksnes, typisk udtrykt i 
adfærdsmæssige manifestationer eller for eksempel i barnets leg. 
 
På fyraftensmødet gennemgås kort, hvad vi ved fra den nyeste forskning om, hvordan 
børn, der har oplevet traumer, reagerer og kan udvikle symptomer. Der gives anbefalinger 
til, hvordan udredning af børn, der har oplevet traumer, kan udformes og struktureres, så 
barnets aktuelle trivsel og eventuelle udfordringer afdækkes, samtidig med at der tages 
højde for barnets alder og udvikling. Udgangspunktet vil være, at barnet på bedst mulige 
vis skal kunne indgå i udredningsprocessen på egne præmisser og at barnets nære 
relationer inddrages i udredningen. 
 
Sille Schandorph Løkkegaard er psykolog og postdoc på Videnscenter for 
Psykotraumatologi, Syddansk Universitet. Hun har skrevet Ph.D.-afhandling om udvikling, 
tilpasning og validering af udredningsinstrumenter til identificering af PTSD og andre 



traumesymptomer hos børn. Hun underviser desuden på kurser til specialistuddannelsen, 
som handler om traumetest til børn. 
 
 
Dato og Tidspunkt  
Tirsdag den 19. november 2019 siger vi velkommen til oplæg ved psykolog og postdoc 
Sille Schandorph Løkkegaard 
Dørene åbnes 
Kl. 17:00, så man lige kan nå at ankomme, sige hej til hinanden og få lidt godt til ganen. 
Gunna Strange er på fra kl.17:30- kl.ca. 18:30. 
Omkring kl. 19.00 vil der blive serveret noget aftensmad. Hvis du er vegetar, gør da 
venligst opmærksom på dette ved tilmelding. Der vil ligeledes blive serveret kaffe, vand og 
sodavand. 
Sted 
Det hele foregår på SDU. Information vedrørende lokale kommer snarest.  
Deltagergebyr 
Arrangementet er gratis for medlemmer af Kreds Fyn. 
Tilmelding 
Senest torsdag den 14. november. Tilmelding sker via mail til: kreds.fyn@dp-decentral.dk 
med navn, medlemsnummer samt oplysning om hvorvidt du ønsker at spise med, da vi 
forudbestiller maden. 
Der er begrænset antal pladser, så meld dig endelig til nu. Skriv ”Traume” i emnefeltet på 
emailen. 
Arrangører 
DP Kreds Fyn 

 
 

Følg med i, hvad der sker i Kreds Fyn 
Husk du altid kan følge med i, hvad der sker i Kreds Fyn på vores hjemmeside: 
http://www.dp.dk/decentrale-enheder/kreds-fyn/ eller på vores facebookgruppe ’DP Kreds 
Fyn’. Hvis du bliver medlem af denne lukkede gruppe, får du et forum, hvor du kan komme 
i kontakt med kredsens medlemmer, lave debatindlæg og få påmindelser 
om arrangementer. 

 
Hvem får nyhedsbrev 

Arbejder du eller er jobsøgende på Fyn og er medlem af DP, så er du automatisk medlem 
af Kreds Fyn. 
Du kan tilmelde dig Kreds Fyns nyhedsbrev ved at sende mail til Dansk psykologforening 
eller følge os via Facebook ”DP Kreds Fyn”. Så får du hurtig besked om vores 
arrangementer. 
 
 


