
Modtagelse af traumatiserede flygtninge i kommunerne 

Temadag for psykologer, onsdag d. 9. november kl. 9.30-17 

 
 
Arrangører:  Selskabet Interkulturel Psykologi (SIP) under Dansk Psykologforening (DP) 

i samarbejde med  

Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet 

Målgruppe: Psykologer, der arbejder i eller for kommuner, der modtager flygtninge 

Hensigt:  At klæde deltagerne på til opgaver, der vedrører modtagelse af traumatiserede 

flygtninge i kommunerne, f.eks. vejledning af og støtte til frontpersonale, psyko-

edukation og supervision til medarbejdere, der arbejder med flygtninge, screening og 

vurdering af nytilflyttede flygtningefamilier.  

Meritering: Der søges om godkendelse i DP til specialistuddannelser 

 

Praktiske oplysninger: 
 

Dato: Onsdag d. 9. november 2016 

Sted:  Syddansk Universitet, Campusvej 55, DK-5230   Odense M 

Tid: 9.30 – 17 

Pris: 950 kr. for psykologer/850 kr. for studerende/ledige inkl. medlemskab af selskabet  

700 kr. for medlemmer af Selskabet Interkulturel Psykologi 

Tilmelding: Selskabet Interkulturel Psykologi, att. Inge Loua, ingeloua@gmail.com, med oplysning 

om medlemsnr. af DP, navn, adresse, e-mail og indbetalingsdato. Samtidig indbetales 

til Lån og Spar bank, konto 0400 4012392031 

  

Frist: 2. oktober 2016 
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Program 
 

9:00 Ankomst, kaffe, the, croissant 

9:30 Velkomst 

9.45-11.00 Modtagelse af asylansøgere i Danmark og psykologisk screening af 

børnefamilier og uledsagede mindreårige. 

 Koordinerende Psykolog Christina Halberg, i Røde Kors asylafdeling 

Indhold:   Hvad vil det sige at være asylansøger og hvordan ser deres vej igennem asylsystemet 

ud? I oplægget fortælles hvordan Røde Kors modtager asylansøgere når de kommer til 

Danmark, med særlig fokus på psykologernes arbejdsopgaver.  

Den psykologiske screening har siden 2009 været en del af modtagelsen af 

asylansøgere, overvejelser i forbindelse med udarbejdelse af den nuværende metode 

vil blive gennemgået.  

I 2016 har Røde Kors i samarbejde med asyloperatør Hero, Senter for Krisepsykologi i 

Bergen og Egmont fonden udviklet ’Guide til flygtningeforældre i asylfasen’ samt en 

app for forældre til traumatiserede børn, denne vil kort blive præsenteret.  

Autoriseret psykolog Christina Halberg har været ansat i Røde kors asylafdeling siden 

2009. Hun har været med til at udvikle metoder til psykologisk intervention og 

undersøgelse af asylansøgere.    

11.00-11.30 Kort pause med frugt 

11.30-12.30 Modtagelse af traumatiserede flygtningebørn i folkeskolen 

 Psykolog Stig Winther Pedersen, Janus/Flygtningepsykologerne, Aarhus 

Indhold: Hvordan kan kommunens psykologer forberede skolernes lærere og pædagoger på de 

særlige krav, det stiller at rumme og undervise nyankomne flygtningebørn, som ofte er 

traumatiserede?  

På skolerne er det vigtigt at få begreb om, hvordan barnets og forældrenes traumer - 

ved siden af tilpasningspres og uundgåelige tabskriser - virker ind på børnenes væren i 

skolen og fx også påvirker deres indlæringsevne. Kulturelle forklaringer på en svært 

forståelig adfærd kommer ofte til at skygge for de psykologiske. Men hvordan kan 

skolen opdage, registrere og konkret tage hensyn til børnenes traumer? Og måske 

endda medvirke til at hele dem?     
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Det mundtlige oplæg vil afveksle med små øvelser. Der vil blive udleveret skriftligt 

materiale, som også kan bruges direkte i psykologers arbejde på skolerne.  

 

Autoriseret psykolog Stig Winther Petersen har arbejdet psykoterapeutisk med 

traumatiserede flygtninge siden 1986 og er ligesom sine kolleger i 

Flygtningepsykologerne i Aarhus som fagspecialister tilknyttet VISO (Socialstyrelsen), 

hvorfra de rådgiver fagfolk i kommuner og laver psykologiske undersøgelser af 

flygtninge. 

 

12.30-13.30 Frokost 

13.30-14.30 Oplæg v Stig Winther Petersen fortsætter 

 

14.30-15.00 Kaffe, the, frugt og nødder 

15.00-16.30 Voksne flygtninge med traumer og psykiske lidelser 

Psykolog Erik Vindbjerg, Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri, Ballerup 

Indhold: Hvad er de typiske traumerelaterede symptommønstre hos flygtninge og hvilke 

diagnostiske skel bør man være særligt opmærksom på? 

Oplægget gennemgår typiske og atypiske cases med blik for hvordan kulturelle faktorer 

kan påvirke symptomernes udtryk. Derefter opridses særligt komplekse reaktioner med 

personlighedsændring, samt traumerelaterede, psykotiske symptomer.    

Deltagerne præsenteres for hvordan de varslede ændringer i ICD-11 tilbyder en 

adskillelse af kompleks og ikke-kompleks PTSD, der kan være særlig relevant for 

flygtninge. 

 

Endelig præsenteres et overblik over hvilken behandling, der generelt anvendes ved 

PTSD, samt nye lovende behandlingsmetoder og tilfælde, hvor man med fordel kan 

prioritere en mere social indsats end psykoterapeutisk behandling. 

 

I forbindelse med oplægget gives et overblik over relevante videns- og 

behandlingscentre. 

 

Autoriseret psykolog og ph.d.-studerende Erik Vindbjerg har mange års erfaring 

som kliniker i den transkulturelle psykiatri. Han forsker aktuelt i transkulturel 

psykometri, herunder i hvordan man kan evaluere behandlingseffekt på tværs af 

kulturer. 

 

16.30-17 Opsamling og evaluering 


