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Den psykologiske undersøgelse (Børneområdet) (5.3) 

v. psykologerne Mette Dalgaard, Anja Christensen,  

Anne Holländer, Heidi Rose, Rikke Schwartz,  

Lennart Pedersen og Louise Svendsen 

 
Kreds København-Frederiksberg udbyder i 2015 de kurser, der udgør grundpakken i 

børnemodulet – dette er således et af flere kurser. Foruden dette kan du tilmelde dig 

Barnets psykiske udvikling og udviklingsforstyrrelse, Lovgivning og etik inden for 

børneområdet, Valg af interventionsformer, børn. Vi har flere i støbeskeen, men en del 

bliver måske først i 2016, så alle kan få frigjort sig fra arbejde. Du kan enten tilmelde dig 

et enkelt kursus eller følge den øvrige gruppe og tage alle kurserne. 

 

Den psykologiske undersøgelse (Børneområdet): 

 

 Den 31. august 2015: Mette Dalgaard & Anja Christensen, specialist godkendte 

psykologer ved Frederiksberg Familie- og Ungerådgivning. 

Underviser i følgende temaer: Generel introduktion til den psykologiske 

undersøgelse, herunder undersøgelsens kontekstniveauer, områder og dimensioner. 

Undersøgelsesmetoder, herunder ændringsafprøvning af såvel intention som 

potentiale (6 trins interventionsmodel), vurdering af risikofaktorer og beskyttende 

faktorer.  

 

 Den 1. september 2015: Anne Holländer & Heidi Rose, specialister og 

supervisorer i psykoterapi og børnepsykologi. Privat praksis i hhv. Køge og 

København. 

Underviser i følgende temaer: Introduktion til observationsmetoder, samt 

observationsmetoder for spæd- og småbørn med særligt fokus på Esther Bicks metode 

fra Tavistock instituttet i London. 

 

 Den 2. september 2015: Rikke Schwartz, specialist og supervisor i psykoterapi 

og børnepsykologi. Privat praksis i København. 

Underviser i følgende temaer: Metoder til undersøgelse af barnet og dets relationelle 

miljø. Udviklingspsykopatologi som referenceramme for en multifaktoriel 

udviklingsforståelse. Tilknytningsteoriernes metoder til kortlægning at kvaliteter i det 

relationelle miljø, der hhv. befordrer udvikling og vedligeholder fejludvikling, samt 

tilknytningsteoriernes metoder til kortlægning af barnets tilknytningsmønstre og 

udviklingsniveau. Caseformulering som alternativ til diagnose. 

 

 Den 15. september 2015: Lennart Pedersen, specialist i neuropsykologi ved 

Center for Autisme. 

Underviser i følgende temaer: Redskaber til vurdering af psykiatriske lidelser og 

adaptive funktionsniveau. Undervisningen vil fokusere på, hvorledes psykiatriske 

symptombilleder/klassifikationer i samspil med intelligens og adaptive 

funktionsniveau kan bruges til diskussion af interventionsbehov og støtte i hverdagen. 

Diagnostiske screeningsredskaber til brug ved bl.a. ADHD, angst, OCD og 



autismespektrumforstyrrelser vil blive præsenteret, sammen med redskaber til 

vurdering af adaptive funktionsniveau. Diagnostiske screeningsredskaber, rating 

scales mv.  

 

 Den 16. og den 17. september 2015 formiddag: Käte From, specialist i klinisk 

børneneuropsykologi. Privat Praksis i Hvidovre. 

Underviser i følgende temaer: Kognitive domæner og deres indbyrdes hierarkiske 

forhold belyst med forskellige former for neuropsykologiske tests. Kognitive 

funktioner, hukommelse, sprog, intelligenstestning og eksekutive vanskeligheder. 

 

 Den 17. september 2015 eftermiddag: Louise Svendsen, specialist i 

psykotramatologi samt klinisk børnepsykologi. Privat praksis i Hellerup. 

Underviser i følgende temaer: Opsamling, casearbejde samt rapport/skriftligt arbejde 

og tilbagemelding til familien, netværk og samarbejdspartnere. 

 

Kurset er søgt godkendt i Dansk Psykologforening med i alt 36 timers undervisning. 

Vi sætter prisen ned, hvis der er god tilslutning  

 

Sted: Psykologforeningens lokaler, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Lokale 

2A+B 

Tid: den 31. august og den 1.-2. september, samt den 15.-17. september 2015; alle dage 

kl. 9:00-16:00. Vi begynder til tiden, og der er morgenbrød og kaffe/the fra kl. 8:45 hver 

dag. 

Pris: 8200 kr. inkl. moms. Tilmelding er bindende efter den 25. juni 2015 og kursusgebyr 

vil blive opkrævet v. for sent afbud/udeblivelse, såfremt pladsen ikke kan afsættes til 

anden side. Prisen er med moms og inkl. forplejning. Efter tilmeldingen er bindende vil 

vi tilsende dig nærmere information vedr. betaling, som er til forefald inden for en uge fra 

denne dato. 

Tilmelding er bindende fra: den 25. juni kl. 18:00 og skal ske via webben 
https://docs.google.com/forms/d/150O1Bbqw9axlzmclMOGFr6DTp3VtVo_ca-
3Bf_mQgVM/viewform?sid=609cbf6e6e79be6d&token=fW7iRT0BAAA.3SjivKQi1A7YKylBmlLT5
A.V3aOyeOp9iJZRIELZbi9Eg 

Der modtages kun individuelle tilmeldinger. Kredsmedlemmer har fortrinsret frem til den 

30. maj 2015, men medlemmer af andre kredse og selskaber er også velkomne. Har du 

spørgsmål kan du kontakte Marianne Buhl Løfstedt; mariannebuhl@hotmail.com 
 

https://docs.google.com/forms/d/150O1Bbqw9axlzmclMOGFr6DTp3VtVo_ca-3Bf_mQgVM/viewform?sid=609cbf6e6e79be6d&token=fW7iRT0BAAA.3SjivKQi1A7YKylBmlLT5A.V3aOyeOp9iJZRIELZbi9Eg
https://docs.google.com/forms/d/150O1Bbqw9axlzmclMOGFr6DTp3VtVo_ca-3Bf_mQgVM/viewform?sid=609cbf6e6e79be6d&token=fW7iRT0BAAA.3SjivKQi1A7YKylBmlLT5A.V3aOyeOp9iJZRIELZbi9Eg
https://docs.google.com/forms/d/150O1Bbqw9axlzmclMOGFr6DTp3VtVo_ca-3Bf_mQgVM/viewform?sid=609cbf6e6e79be6d&token=fW7iRT0BAAA.3SjivKQi1A7YKylBmlLT5A.V3aOyeOp9iJZRIELZbi9Eg

