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Udvikling og regulering 

Dagen indledes med en kort introduktion til centrale pointer af Bruce Perrys Neurosekventielle 

tilgang, efterfulgt af en introduktion til hans assessment NMT. Herefter kontekstualiseres til en 

psykologs mangeartede arbejde i dansk regi. Der sættes fokus på hvordan man som psykolog kan 

anvende NMT i sammenhæng med øvrig assesment, herunder EDS og mentaliserings-

vurderingsredskaber. Den neurosekventielle forståelse af forandringsmuligheder præsenteres og der 

gives eksempler på hvordan NMT er anvendt i interventionsforløb i danske kontekster.  

Gennem en kort indføring i anvendte praksisbegreber fra Bruce Perrys neurosekventielle 

forståelsesramme og principper for udviklings- og regulerings processer, indføres i måder tilgangen 

er anvendt i kommunale skole-, institutions- og behandlingskontekster. Dette gøres ud fra en model 

der er udviklet og anvendt til arbejde med udvikling og regulering i skole samt pædagogiske og 

miljøterapeutiske projekter. 

Desuden sættes fokus på hvordan vi kan forstå psykologens rolle ud fra en neurosekventiel optik, 

samt bud på hvordan vi kan udføre rådgivning, supervision og konsultative opgaver i kommunale 

kontekster, når vi tager afsæt i Bruce D. Perrys forståelse.  

 

Underviser: 

Jesper Birck, cand.psych, som arbejder med udredning og intervention rettet mod børn og unge, der 

kan forstås indenfor rammen af udviklingstraumer. Certificeret i Bruce Perrys neurosekventielle 

model (NMT), som er en neurobiologisk og udviklingssensitiv tilgang til at forstå individets 

udviklingshistorie, ressourcer og vanskeligheder. Udvikler af Emotional Development Scale (EDS) 

sammen med Susan Hart og Knud Hellborn. Udvikler af Neuroaffektiv mentaliserings interview 

(NMI) sammen med Susan Hart, Anne Blom Corlin og Knud Hellborn. 

 

Tilmeldingen foretages ved, at skrive til kreds.kbh.amt@gmail.com. Efter tilmelding vil du få 

oplysninger om den konto, som kursusgebyret på 500 kr. skal overføres til. Det er bindende 

tilmelding. 

 

Tilmeldingen skal ske inden onsdag d 3. februar 2017.  

 

Ved tilmelding skal gives oplysninger om navn og arbejdssted, da arrangementet primært er for 

kredsens medlemmer, dvs. at man arbejder i det gamle Kbh.s Amts geografiske område (omfatter 

Rudersdal og Furesø, men ikke Egedal kommune). København og Frederiksberg hører ikke til 

kredsens område. 

 

Husk, der er morgenmad fra kl. 8.50 og en times frokost kl. 12, som er indeholdt i de 500 kr. 
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