
Tirsdag 27. september 2022 kl. 10.00 - torsdag 29. september 
2022 kl. 16.15

 
Vingsted Centret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten, 
tlf. 75 86 55 33

 
Kommunalt ansatte psykologer, men alle psykologer er velkomne.

Pris for kommunalt ansatte psykologer: 5295 kr. eksl. moms.
Pris for øvrige DP medlemmer: 5795 kr. eksl. moms.
Pris for psykologer, der ikke er medlemmer af DP: 6795 kr. 
ekskl. moms.
Alle priser er incl. overnatning og forplejning.
Der gives mængderabat for de kontorer, der deltager med mindst 
10 psykologer. Den 11. vil kunne deltage gratis

Der er bindende tilmeldingsfrist senest den 23. maj. Tilmeldin-
gen skal ske via www.mitdp.dk. Følg herefter anvisninger på 
siden. Tilmeldte kursister får refusion såfremt kurset aflyses 
grundet fortsatte Corona-restriktioner. Vi vil ifm. kursusafhold-
else overholde myndighedernes anbefalinger og gældende 
regler, hvad angår coronapas.
 
KAPS arrangerer gratis bustransport til og fra Vejle station til 
Vingsted hotel & konferencecenter.

Se mere på www.dp.dk > Vingsted. Spørgsmål kan rettes til 
Vibeke Hjulmand, Dansk Psykolog Forening, tlf. 35 25 97 25, 
eller via vih@dp.dkeller via vih@dp.dk

 

 Samtidens betydning for børneliv    
 Identitetsudvikling, krop, trivsel og kønsidentitet

09.00-12.00: Individuelt  tema – vælg 1 af følgende 2:
     
Kønsidentitet v/Marcus & Sue Evans
Marcus Evans er psykoanalytiker og Sue Evans er psykoanalytisk 
psykoterapeut i England. De har begge arbejdet indenfor det 
mentale sundhedssystem i mange år. De har sammen skrevet 
bogen ”Gender Dysphoria: A therapeutic model for working with 
children adolescents and young adults” og har sammen udviklet 
en model for arbejdet med kønsdysfori.
 
Temaet omkring kønsdysfori er et voksende område, som Marcus 
og Sue har været frontløbere for at sætte på den sundhedspoli-
tiske dagsorden i England. Området er meget tabubelagt for de 
familier, der har unge mennesker, som er usikre på deres eget 

VINGSTED 2022

Årets Vingsted kursus sætter fokus på, hvordan den mentale 
og fysiske sundhed spiller sammen – og hvordan vores basale 
behov, og det enkelte menneskes udvikling presses af den 
moderne verdens insisterende tilbud. Vores nutidige miljø kan 
være med til at stresse børn og familier på måder, der både 
kan give mentale og kropslige udfordringer. Fra de helt tidlige 
samspil i familien og gennem barnets opvækst og identitets-
udvikling er vekselvirkningen mellem ydre og indre faktorer i 
barnets udvikling på spil – og det er således, som kommunalt 
ansat psykolog, gavnligt at have et fokus på både det mentale 
og det kropslige aspekt i arbejdet med børn og familier. 

I løbet af kurset kommer oplægsholderne med forskellige 
bud på, hvordan body/mind aspekter kan udfolde sig i vores 
arbejde som psykologer – både ift. samspil og mentalisering, 
kønsidentitet, terapi og supervision og i arbejdet med stress-
ramte nervesystemer.

Tidspunkt:

Sted:

Målgruppe:

Kursusafgift:

Tilmelding og info:

TEMA

at få vejret eller har måske ikke lyst til at komme i skole. Det 
giver sig udtryk i mistrivsel, stress, ængstelighed og tristhed.

Dette er en stor udfordring både for børnene selv, deres 
familier og ikke mindst for samfundet generelt. En udfordring, 
der ikke kan løses af en enkelt faggruppe, men som skal ses i 
et større perspektiv, der inkluderer alle fagprofessioner. En ud-
fordring, der kan anskues og løses gennem en bio-psyko-social 
tilgang, forstået som: et overbelastet nervesystem føles fysisk 
i kroppen -bio. Det kan påvirkes gennem tanker - psyko. Det 
afspejles og påvirkes af relationelle kontekster - social.

Charlotte og Pernille har udviklet en indsats, der kaldes 
“Søhestemad”. Søhestemad er en fælles betegnelse for den 
psykologiske og fysiologiske tilgang til at styrke og berolige et 
overbelastet børnesind. Det inkluderer fysisk aktivitet, vejr-
trækningsøvelser, berøring og samtaler med barnet, familien 
og andre i barnets netværk.

På dagen præsenteres neurofysiologien bag et overbelastet 
nervesystem. Dette sammenholdes med konsekvenser for de 
eksekutive funktioner, arbejdshukommelse og evnen til menta-
lisering. Oplægget vil indeholde konkrete eksempler på nogle 
af de øvelser Pernille laver med børnene, så man kan prøve det 
på egen krop, ligesom der vil være lidt gruppearbejde/rollespil.

Søvn, kost og bevægelse – et fokus på de basale biologiske 
behov i arbejdet med børn og unge v/Anne Traulsen
Anne Elisabeth Traulsen er autoriseret psykolog og har igen-
nem 15 år arbejdet med samspillet mellem kost-krop-psyke 
med henblik på at skabe psykisk og kropslig sundhed. Hun står 
bag behandlingsretningen funktionel psykologi, som kombi-
nerer kropspsykoterapi og funktionel medicin, og tilbyder en 
individualiseret, effektivt og målrettet måde at behandle 
rodårsager til mistrivsel. 

Temadagen tager afsæt i dette citat fra Anne Elisabeth Traulsen: 
”Velfærdsomsorgssvigt kalder jeg de svigt, som helt alminde-
lige forældre i dag i høj grad udsætter deres børn for. Vores 
velfærdssamfund har affødt en levevis, som ligger langt væk 
vores biologiske behov og trivsel. Det er blevet almindeligt, at 
børn sover for lidt, spiser for mange hurtige kulhydrater og for 
få gavnlige næringsstoffer, at de sidder mange timer om dagen 
ved en skærm og bevæger sig for lidt. Disse uhensigtsmæssige 
vaner giver en lang række problemer for børn - både fysisk, 
kognitivt og følelsesmæssigt”.

Som psykologer kan vi ikke antage, at de basale biologiske 
behov er dækket hos børn i dag. Derfor skal vi lære at klar-
lægge barnets vaner og hjælpe familien med at implementere 
en biologisk hensigtsmæssige levevis, som inkluderer sund 
kost, bevægelse, nok søvn og passende skærmtid. Heri ligger 
en genvej til trivsel. Dette arbejde er omdrejningspunktet for 
temadagen.

12.00-13.00: Frokost

13.00-16.00: Individuelt tema – fortsat

16.00-16.15: Farvel og på gensyn. v/Niels Morre 
formand for KAPS

09.00-09.45: Ankomst – kaffe og brød i forhallen.

09.45-09.55: Velkomst v/ Niels Morre, formand for KAPS 

10.00-13.00: Fælles temadag v/Dana Shai

Parental Embodied Mentalization
Dana Shai, Psykolog og Ph.D er direktør for ”the Study of Early 
Emotional development (SEED) Center and Lab” i Israel. Hun har 
udviklet, forsker og underviser i konceptet omkring “Parental 
Embodied Mentalization – PEM”.  

PEM er en teoretisk og klinisk tilgang, der fokuserer på den 
nonverbale relation mellem forældre og deres små børn; og på 
forældrenes evne til at forstå børnene ud fra deres ”whole-body 
kinesthetic expressions” og tilpasse deres egne kinestetiske møn-
stre ud fra det. Forskning peger på, at PEM har en betydning for 
et barns følelsesmæssige, kognitive og sociale udvikling gennem 
hele barndommen.  

Temadagen vil foregå på engelsk. Dana Shai vil på dagen introdu-
cere ”the Parental Embodied Mentalization Assesment (PEMA)” 
– et 12-punktsværktøj, der kan afdække nonverbale risiko- og 
beskyttelsesfaktorer i forældre-barn-dyaden. Dagen vil indeholde 
videooptagelser, samtaler og der vil blive præsenteret forskning 
samt klinisk arbejde. I gruppearbejde og ved eksperimentelle 
øvelser vil deltagerne lære at identificere kropslige risiko- og 
beskyttelsesfaktorer, og hvordan PEMA kan anvendes klinisk i det 
tidlige forebyggende arbejde.

13.00-14.00: Frokost

14.00-17.00: Fælles temadag  v/Dana Shai fortsat

18.30-19.30: Middag
Efter middagen er KAPS vært ved et endnu ikke fastlagt program.

Tirsdag 28. september 2021 kl. 10.00 - torsdag 30. september 
2021 kl. 16.15

 
Vingsted Centret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten, 
tlf. 75 86 55 33

 
Kommunalt ansatte psykologer, men alle psykologer er velkomne.

Pris for kommunalt ansatte psykologer: 4995 kr. eksl. moms.
Pris for øvrige DP medlemmer: 5495 kr. eksl moms.
Pris for psykologer, der ikke er medlemmer af DP: 6495 kr. eksl. 
moms.
Alle priser er incl. overnatning og forplejning.
Der gives mængderabat for de kontorer, der deltager med mindst 
10 psykologer. Den 11. vil kunne deltage gratis

Der er bindende tilmeldingsfrist senest den 25. maj. Tilmeld- 
ingen skal ske via www.mitdp.dk. Følg herefter anvisninger på 
siden. Tilmeldte kursister får refusion såfremt kurset aflyses 
grundet fortsatte Corona-restriktioner. Vi vil ifm. kursusafhold-
else overholde myndighedernes anbefalinger og gældende 
regler, hvad angår coronapas eller fremvisning af test.
KAPS arrangerer gratis bustransport til og fra Vejle station til 
Vingsted hotel & konferencecenter.

Kurset er ikke søgt forhåndsgodkendt, men kan indsendes som 
bilag i ansøgning om godkendelse til specialist

Se mere på www.dp.dk > Vingsted. Spørgsmål kan rettes til 
Vibeke Hjulmand, Dansk Psykolog Forening, tlf. 35 25 97 25, 
eller via vih@dp.dk

Hvordan forstår vi børn og unges vanskeligheder? 
-et fokus på forforståelser, teorier og praksistilgange

09.00-12.00: Fælles  temadag v/Lucy Johnston & Cian Aherne
       
Power Threat Meaning Framework (PTMF)
Lucy Johnston og Cian Aherne er begge kliniske psykologer. Lucy 
Johnston var en af hovedforfatterne bag udviklingen af Power 
Threat Meaning Framework og Cian Aherne står for udviklingen 
af den praktiske anvendelse af det i irske National Centre for 
Youth Mental Health Jigsaw. 

The Power Threat Meaning Framework blev udgivet i 2018, som 
et ambitiøst alternativ til den diagnostiske model af følelses-
mæssige og psykologiske vanskeligheder, og har fået vakt bred 
interesse internationalt. De skriver om det: “it explores the role 
of power and threat in people’s lives, and the way we make 
meaning out of difficult experiences. The Framework can be used 
as a way of helping all of us, whether in contact with the mental 
health system or not, to create more hopeful narratives or stories 
about our lives and struggles, instead of seeing ourselves as 
blameworthy, weak, deficient or ‘mentally ill”.
Mange kommunalt ansatte psykologer oplever et øget pres for, at 
få børn diagnosticeret i psykiatrien og oplever samtidig at dette 
ikke er tilstrækkeligt hjælpsomt for børnene og deres familier. 
PTMF tilbyder en alternativ forståelse til vanskeligheder og 
tilgang til, hvordan mennesker kan hjælpes med udgangspunkt i 
denne forståelse. 
Temadagen vil foregå på engelsk. Lucy Johnston introducerer 
PTMF generelt og overordnet og Cian Aherne vil derefter komme 
ind på, hvordan det kan bruges i en hverdagspraksis og ift. børn, 
unge og familier. 

12.00-13.00: Frokost

13.00-16.00: Fælles temadag  v/Lucy Johnston & Cian Aherne 
fortsat
  
18.30 -: Festmiddag 
 

 
09.00-12.00: Individuelt tema  
– Vælg 1 af følgende 3: 

Hvordan kan vi forstå børns vanskeligheder? v/Marie Tolstrup 
Marie Tolstrup, specialist og supervisor i psykoterapi med børn 
har blandt andet arbejdet i børne-ungdomspsykiatrien i mange år 
og har således en bred og alsidig erfaring med arbejdet med børn 
og unge, der er i kontakt med psykiatrien. 

Temadagen vil fokusere på, at vi for at vurdere den bedst egnede 
behandlingsindsats har behov for at forstå barnets psykiske 
vanskeligheder. Afdækningen af disse vanskeligheder er dermed 
en vigtig del af en samlet udrednings- og behandlingsindsats. Med 
ICD-11 lige om hjørnet, er det vigtigt at være klædt på ift. hvordan 
vi fremadrettet kan identificere og forstå barnets symptomer ud 
fra den nyeste viden på området. Dagen vil derfor tage udgangs-
punkt i psykiske lidelser hos børn, og de relevante diagnostiske 
ændringer fra ICD-10 til ICD-11. DSM-V vil ligeledes blive inddra-
get hvor relevant. De hyppigste børne- og ungdomspsykiatriske 
diagnoser som autismespektrumforstyrrelser, forstyrrelse af akti-
vitet og opmærksomhed (ADHD), angstlidelser og OCD, vil blandt 
andet gennemgås. 

VINGSTED 2021
Som kommunalt ansatte psykologer møder vi børn og familier i 
vanskeligheder. Vanskeligheder som vi har til opgave at hjælpe 
dem med at håndtere – og i bedste fald lægge bag sig. 
For at kunne gøre dette bedst muligt har vi brug for en forstå-
elsesramme, som udgangspunkt for de tiltag og interventioner, 
vi iværksætter. Ofte bliver vi mødt og presset af omverdenens 
forståelser og ideer - både ift. hvad der er på spil, og hvad der skal 
gøres. 
Årets Vingstedkursus sætter fokus på netop vores forståelser af 
de vanskeligheder børn og familier kæmper med og betydningen 
af dem ift. vores valg af interventioner. Kursusdagene giver os 
mulighed for at finde alternativer - nye veje og perspektiver, der 
kan bidrage til bedre trivsel og større udvikling hos både børn, 
forældre og samarbejdspartnere. 
Vi vil således både forholde os til den nyeste udvikling indenfor 
det allerede eksisterende psykiatriske diagnosticeringssystem 
– men også se på nye bevægelser, der tager afstand fra det etable-
rede system og flytter os hen i en helt anden forståelsesramme ift. 
det at forstå, undersøge og afhjælpe menneskers vanskeligheder. 

Tidspunkt:

Sted:

Godkendelse:

Målgruppe:

Kurusafgift:

Tilmelding og info:

TEMA

Dynamisk assesment og interaktiv testning v/Jens Wilbrandt
Jens Wilbrandt er autoriseret psykolog og har specialiseret sig i 
spændingsfeltet mellem specialpædagogik, neuropsykologi og 
pædagogisk psykologi. Hans primære arbejdsfelt er inden for det 
specialpædagogiske område.

Vores psykologiske metoder til undersøgelse og afdækning 
indebærer implicit et særligt perspektiv på børn, deres vanske-
ligheder og udviklingsmuligheder. Det er derfor vigtigt at have 
en refleksiv forholdemåde til psykologisk testning - en central 
metode i det pædagogisk-psykologiske og neuropsykologiske felt. 
Dagens oplæg vil præsentere et paradigme for kognitiv afdæk-
ning og testning, som kan supplere og komplementere stan-
dardiseret testning og som på centrale måder indebærer andre 
perspektiver og muligheder. 

Hvor den normrefererende testning er rettet mod at afdække 
børns og unges aktuelle præstationsniveau (deres udvikling og 
læring indtil nu), så retter interaktiv testning og dynamisk asses-
sment sig mod at afdække barnets/den unges fremadrettede 
kognitive modificerbarhed - dets læringspotentiale. Det implice-
rer intervention som en del af afdækningen, hvilket er ”forbudt” 
i standardiseret testning. Tilgangen baserer sig på Vygotskis 
udviklingsforståelse og blandt andre Reuven Feuersteins testud-
vikling – og benytter både tests, som også indgår i standardiseret 
testning og en række tests, som er udviklet specifikt inden for 
den dynamiske test-tradition. Testtraditionen er relativt ukendt 
i Danmark, men internationalt set udgør den en velafprøvet og 
veldokumenteret tilgang, hvis udvikling går tilbage til 1970-erne.

Angst hos børn og unge v/Kristian Arendt
Kristian Arendt, psykolog og phd., er specialiseret i angstbehand-
ling af børn og unge. Kristian har forsket i angst hos børn og unge, 
og har undervist og superviseret på Cool Kids certificeringsud-
dannelsen ved CEBU på Aarhus Universitet. Han er medudvikler 
på behandlingsprogrammet Back2School samt medudvikler, 
underviser og supervisor på behandlingsprogrammet Mind My 
Mind. Kristian arbejder nu på Kognitiv Terapi Center Århus.
 
I oplægget gennemgås generelle angsttematikker og hvordan 
angst udvikles og vedligeholdes hos børn og unge. Der lægges i 
oplægget op til diskussion med deltagerne om, hvordan den sti-
gende efterspørgsel på angstbehandling relaterer sig - og måske 
trækker tråde til pandemien og om hvordan mange psykologer 
oplever, at børn, unge og familier i langt højere grad end tidligere 
bekymrer sig og kæmper med forskellige niveauer af angst i hver-
dagen. Dette kommer bl.a. til udtryk i svag trivsel, skolevægring 
og generel bekymring hos børn og unge. 
Temadagen vil fokusere på, hvordan psykologer kan bidrage til 
håndteringen af angst og hvordan vi hjælper børn og unge til 
at stole på, at Danmark er et trygt sted at vokse op i. Der bliver 
fokuseret på praksisnære anvendelsesmuligheder, som ikke 
forudsætter, at psykologen har en specifik uddannelse i angstbe-
handling.

12.00-13.00: Frokost

13.00-16.00: Individuelt tema – fortsat

16.00-16.15: Farvel og på gensyn v/Niels Morre, formand for 
KAPS

 
09.00-09.45: Ankomst – kaffe og brød i forhallen.

09.45-09.55: Velkomst v/ Niels Morre, formand for KAPS 

10.00-13.00: Fælles temadag v/Jørn Nielsen & Søren Hertz

Psykologen som specialist i kompleksitet 
– metaundersøgelser som redskab
Jørn Nielsen, som er psykolog og Søren Hertz, som er børne- og 
ungepsykiater har været med til at skabe det faglige fællesskab 
Metalog, der udfordrer de antagelser og tilsyneladende sandhe-
der, der opstår i feltet omkring børn, unge og familier. 

Temadagen har fokus på, at de største farer i det moderne sam-
fund hænger sammen med tendenserne til at reducere det, der 
må forstås mere komplekst og at adskille det, der grundlæggende 
hænger sammen. Børns og unges symptomer og særlige van-
skeligheder må tages alvorligt. Derfor er der brug for en særlig 
opmærksomhed på kompleksiteten, sammenhængene og den 
indlejrede kommunikation. Symptomer er ikke blot karakteristika 
ved barnet eller den unge, de er symptomer på noget. Adfærd og 
symptomer må forstås som kommunikation. Vi må skabe kontek-
ster, hvor det bliver muligt at forstå, hvorfor det, vi kan få øje på, 
har udviklet sig som det bedst mulige på det givne tidspunkt. Vi 
må være optaget af, hvad det er et svar på – og ikke mindst hvad 
det inviterer omgivelserne ind i. 
Temadagen bygger på altings forbundethed, et perspektiv der 
understreger, at børn og unge ikke er problemet, de viser pro- 
blemet: Det mentale, der lever i det sociale – og hvor ændringer 
i det sociale samspil og i forsøgene på at løse problemerne fører 
til ændringer i mentale fremtrædelsesformer. Alt sammen bygget 
ovenpå foretrukken forskning baseret på hjernens plasticitet, 
moderne udviklingspsykologi og tilknytnings-teori.
På denne temadag vil vi præsentere vores metaundersøgelser 
som middel til at forstå sammenhænge og få øje på ændrings- 
potentialer. Opgaven handler om at afklare, hvordan vi selv kan 
placere os, så vi kan komme til at bidrage til afgørende nyori-
entering. Den foretrukne faglighed må organisatorisk forbindes 
med friheden til at bevæge sig i forskellige kontekster og dermed 
sammenstille det, der ellers lever adskilt.
Denne position som specialist i kompleksitet vil få implikationer 
for kommunale organiseringer, strukturer, visitationsprocesser og 
ikke mindst mulighederne for opsamling af evidens. Og dermed 
også udfordre den gældende evidensdiskurs.

13.00-14.00: Frokost

14.00-17.00: Fælles temadag  v/Jørn Nielsen og Søren Hertz 
fra Metalog fortsat

18.30-19.30: Middag
KAPS er vært ved et endnu ikke fastlagt program.

Spørgsmål:

Tirsdag 28. september 2021

Onsdag 29. september 2021

Torsdag 30. september 2021

køn. Marcus og Sue m.fl. har udviklet en familiekonsultation, 
hvor de arbejder med problematikken på en særlig måde, der 
gør det mere trygt for forældrene at henvende sig. 

Temadagen vil foregå på engelsk. På dagen vil udviklingen og 
debatten omkring kønsdysfori blive foldet ud, og der vil blive 
præsenteret en forståelsesramme ift. fænomenet, faktorer der 
er betydningsfulde for udviklingen af kønsdysfori i samfundet og 
i familien, og hvordan man som psykolog kan arbejde med det.  

Dilemmaer og udfordringer ved kropslige og oplevelses- 
orienterede interventioner - i terapi og supervision 
v/Jesper Birck 
Jesper Birck er privatpraktiserende psykolog og specialist i 
klinisk psykologi og psykoterapi. Han er desuden mentor i Bruce 
D. Perrys Neurosequential Model of Therapeutics (NMT) hos 
Perrys Child Trauma Academy.

Interventioner og aktiviteter med fokus på body-mind aspekter 
kan være udfordrende for alle involverede. De kan måske være 
svære at få til at fungere, føles akavede eller der kan være van-
skeligheder i at bevare afstemning, engagement og motivation 
for fagprofessionelle. Tillige stilles der store krav til den inter- og 
intrapersonelle afstemningskapacitet både før, under og efter 
interventioner/samspil. Den professionelles mentaliseringskom-
petencer bliver centrale, og der kommer til tider øget fokus på 
introspektion, kropslig bevidsthed/monitorering,  
regulering osv.  Dette stiller store krav til psykologens kom-
petencer til omsorgsfuldt at skabe en reflekteret og afstemt 
praksis omkring oplevelsesorienterede kropslige interventioner. 
Støtte til, refleksion over og supervision på egen eller andre 
fagpersoners praksis bliver heraf særlig betydningsfuldt. 

Dagen vil give en teoretisk indføring i vigtige begreber, og der 
vil også præsenteres modeller fra forskellige forsknings- og 
evidensbaserede tilgange, som kan støtte organisering og struk-
turering af viden og forståelse af symptombillede, adfærdsud-
fordringer og reaktionsmønstre. Herunder kropslige reaktioner 
og relationer til diagnosebilleder og traumatologi, ligesom der vil 
anvendes kliniske eksempler på det præsenterede materiale. 

12.00-13.00: Frokost

13.00-16.00: Individuelt tema – fortsat
  
18.30 -: Festmiddag 

 
09.00-12.00: Individuelt tema – vælg 1 af følgende 2:

Søhestemad – hvordan hjælper vi stressede børn 
v/Charlotte Bjerregaard og Pernille Thomsen
Charlotte Bjerregaard, psykolog og specialist i klinisk børnepsy-
kologi og Pernille Thomsen, fysioterapeut, har begge arbejdet på 
børneområdet i mange år og har sammen skrevet bogen ”Du skal 
huske at fodre din søhest”. 

Flere og flere børn og unge oplever et nervesystem på overar-
bejde. De har ondt i maven, sover dårligt, ryster, har svært ved 

Spørgsmål:

Tirsdag 27. september 2022

Onsdag 28. september 2022

Torsdag 29. september 2022


