Sorg og krise hos børn og unge
Underviser
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Formål
Formålet med kurset er, at du tilegner dig erfarings- og forskningsbaseret viden om reaktioner hos børn efter ekstraordinære hændelser eller
pludseligt opståede livsforandringer. På kurset vil du få en grundig indføring i, hvordan børn perciperer, forstår og bearbejder voldsomme og
traumatiske begivenheder så som en forældres død eller et seksuelt overgreb. Du vil få forståelse for børns sorgproces ud fra den nyeste
viden om, hvorledes barnet bevarer tilknytningen til den afdøde. For kun med udgangspunkt i barnets egen forståelse for og fortælling om
traume og tab, kan vi som psykologer forstå børns reaktioner og dermed vurdere hvilke interventionsvalg, der er påkrævet og som kan hjælpe
barnet/den unge i krise eller sorg således, at en normal udviklingsproces kan genoptages.
Læringsmål
På kurset får du viden om børns perception og forståelse af voldsomme hændelser og tabet af en forælder/tilknytningsperson. Der vil være
fokus på hvorledes barnet ud fra sit eget udviklingsniveau forsøger at skabe mening og sammenhæng. På denne baggrund vil du opbygge
viden om børns reaktionsmønstre, når de rammes af krise, traumer og sorg, således at du kan vurdere behovet for behandling.
Målet med kurset er at du udvikler færdigheder i forhold til:

At kunne identificere og skelne mellem akut reaktion, krise og sorg hos børn og unge
At kunne identificere og skelne mellem naturlige og behandlingskrævende reaktioner
At kunne identificere risiko for udvikling af alvorlig traumatisering med henblik på
relevant henvisning til behandlingstilbud
På introducerende niveau kunne anvende centrale interventioner ift børn og unge i
sorg og krise
Målgruppe
Som kursist behøver du ikke have forudgående erfaring med børn og unge i sorg og krise, da kurset er på et introducerende og overordnet
niveau. Hvis du vil specialisere dig inden for klinisk børnepsykologi eller psykotraumatologi anbefales det at tage kurset i starten af dit
uddannelsesforløb. Det er ikke et krav at du har arbejdserfaring med børn, unge og forældre i sorg og krise. Du skal være indstillet på at
deltage aktivt i undervisningen ud fra underviserens, egne eller andre kursusdeltageres case-eksempler og således anbefales kursister uden
forudgående kendskab til eller erfaring med emnet at orientere sig i den anbefalede litteratur.
Undervisningsform
Undervisningen vil primært foregå som fagligt oplæg og gennemgang af underviseren. Der vil også blive inddraget caseeksempler og der vil
ud fra disse blive arbejdet i mindre grupper og i plenum.
Temaer i kurset

Børn og unges måde at percipere og forstå voldsomme hændelser og tab af en
forælder/tilknytningsperson
Børn og unges reaktionsmønstre ved voldsomme hændelser og sorg.
Børn og unges akutte krisereaktioner, symptomer på belastningsreaktion,
traumatisering og kompliceret sorg
Børn og unges sorgproces med fokus på at bevare tilknytningen til den afdøde
Beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer som påvirker barnets/den unges muligheder for

at håndtere og bearbejde voldsomme hændelser og tab så udviklingen kan genoptages
Fokus på kvaliteten af tilknytningsrelationen mellem barnet og omsorgspersonen som
en risiko eller beskyttelse
Kriseintervention og terapiforløb med børn og forældre
Støtte til barnet/den unge i at skabe en sammenhængende fortælling og ved sorg at
bevare tilknytningen til den afdøde
Inddragelse af psykodynamiske, narrative og eksistentielle tilgange til intervention
Forberedelse
Du bedes læse den primære litteratur. Litteraturen kan downloades fra “Mit DP” ca. 3 uger inden kursets start. Angivelsen under sekundær
litteratur er til generel orientering og forventes ikke læst.
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Efter kurset
Der er ikke planlagt aktiviteter

Godkendt til
Specialistuddannelserne i gerontopsykologi, klinisk børneneuropsykologi, klinisk børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, psykopatologi,
psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi: 3.3., 12 timer.
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