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kursus om Selvmordsrisiko 3.99 
v. psykolog Christian Møller Pedersen 

 
Selvmordsrisiko - vurdering, håndtering og behandling. Et kombineret klientcentreret og 
kognitivt perspektiv på selvmordsforebyggelse med særlig vægt på assessment, teoretiske 
modeller og effektive psykoterapeutiske metoder. 
 
Deltagerne bliver i stand til at: 

• at have overblik over de vigtigste statistiske risikofaktorer 
• foretage forsvarlige risikovurderinger og drage de fornødne handlingsmæssige 

konsekvenser (forskellige grader af beskyttelse) 
• at følge op på risikovurdering løbende under behandlingen 
• etablere en fælles psykologisk forståelse sammen med klienten af den suicidale 

proces og, på baggrund heraf, tilrettelægge en relevant behandling 
• at strukturere behandlingen i forhold til både fasespecifikke interventioner i 

forløbet og dagsorden / emnevalg i den enkelte session 
• være opmærksom på skadelige myter og dysfunktionelle antagelser / reaktioner, 

der hindrer maksimalt engagement og et optimalt terapeutisk samarbejde 
• at kunne implementere relevante modeller og metoder fra kurset i den kliniske 

dagligdag 
 
Kurset vil således fokusere på 

• Skadelige myter omkring selvmordsadfærd 
• Nomenklatur - operationelle og terapeutisk brugbare definitioner af 

selvmordsadfærd 
• De vigtigste statistiske risikofaktorer 
• Fælles virksomme ingredienser på tværs af referencerammer 
• Behandlingsfilosofi og terapeutisk strategi overordnet 
• Psykologiske modeller til forståelse af selvmordstanker og -adfærd 

(selvmordsmodus, ambivalens og forandringsønske) 
• Generelle principper for samtalen / terapeutisk stil samt overblik over 

behandlingens faser 
• Assessment - metoder, konklusioner, handlingsmæssige konsekvenser 
• Psykoedukation og behandlingskontrakt / samarbejdsaftale 
• Sikkerheds- / stabiliseringsplaner 
• Caseformulering (fælles psykologisk forståelse) samt behandlingsplanlægning 
• De vigtigste specifikt selvmordsforebyggende psykoterapeutiske 

behandlingsmetoder 
• Netværksarbejde og pårørendeinddragelse 
• Tilbagefaldsforebyggelse og kriterier for afslutning 
• at kende og anvende evidensbaserede interventionsmetoder i den 

selvmordsforebyggende psykoterapi 
• Almindelige reaktioner hos terapeuten og håndtering heraf 
• Implementering 



 
 
Underviseren:  
Christian Møller Pedersen, specialpsykolog i psykiatri. Ledende psykolog ved 
Ambulatorium for Mani og Depression, Århus Universitetshospital, Risskov. Mange års 
erfaring med behandling, undervisning og forskning indenfor det selvmordsforebyggende 
område. 
 
Kurset er søgt godkendt under 3.99 (tværgående modul, øvrige) i Dansk 
Psykologforening. 
 
Sted: Psykologforeningens lokaler, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Lokale 
2A+B 
Tid: den 19.-20. februar 2015, begge dage kl. 9:00-16:00. Vi begynder til tiden, og der er 
morgenbrød og kaffe/the fra kl. 8:45 hver dag. 
Pris: 2700 kr. inkl. moms. Tilmelding er bindende efter den 9. januar 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 9. januar 2015 kl. 18:00 og skal ske via webben 
https://docs.google.com/forms/d/150O1Bbqw9axlzmclMOGFr6DTp3VtVo_ca-
3Bf_mQgVM/viewform?sid=609cbf6e6e79be6d&token=fW7iRT0BAAA.3SjivKQi1
A7YKylBmlLT5A.V3aOyeOp9iJZRIELZbi9Eg 
Der modtages kun individuelle tilmeldinger. Kredsmedlemmer har fortrinsret frem til den 
1. december 2014, men medlemmer af andre kredse og selskaber er også velkomne. Har 
du spørgsmål kan du kontakte Louise Svendsen, LS@LSRT.dk  
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