
Psykolog Sølve Storm Falkenberg opfordrer til  
større normkritisk viden, blik for diversitet og til at  

se klienter som eksperter i deres eget liv.
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Ny version af Bayley

Bayley-4 er et af de mest brugte 
standardiserede instrumenter til vurdering 
af grundlæggende udviklingsaspekter 
hos børn. Den danske version af Bayley-4 
består af oversatte og sprogligt tilpassede 
dele af den amerikanske originalversion. 
Skalaerne i den danske version af testen 
repræsenterer kernen i Bayley-4 og er 
relateret til problemer, som kan opstå 
i forbindelse med den tidlige kognitive, 
sproglige og motoriske udvikling.

Læs mere om Bayley-4 her:

pearsonclinical.dk/bayley-4
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Velkommen til årets første udgave af P – 
Psykologernes fagmagasin, som jeg har 
glædet mig til at vise dig.

For vi skal vidt omkring denne gang – fra 
normkritisk viden og diversitet til refleksio-
ner om at arbejde som psykolog i udlandet 
og en større indsats mod fødselsdepression. 
Blot for at tage et udpluk.

Og så kan jeg byde velkommen til et nyt 
element, en speciale-stafet, der ser nær-
mere på nogle af de mange interessante 
specialeopgaver på psykologistudiet. I dette 
nummer af P handler det om et speciale 
om børns kulturelle imitationsprocesser 
gennem TikTok, og så taler vi også med 
personen bag.

Magasinet, du læser lige nu, udgives 
præcis et år efter, at P for alvor bevægede 
sig ind i den digitale sfære. Siden vinteren 
2022 har fagmagasinet løbende publice-
ret psykologfagligt indhold på dp.dk, som 
månedligt præsenteres i et nyhedsbrev, 
der kan tilmeldes på hjemmesiden under 
”Magasinet P”. 

Meget af alt det indhold, der publiceres, 
lever kun digitalt. Kun et udpluk ender i det 
trykte magasin, som udkommer fire gange 
årligt, næste gang i maj.

2022 var også året, hvor P lancerede 
fagkronikker og forskningsartikler, som 
har vist sig at være noget af det mest læste 
indhold fra fagmagasinet. Skriv endelig til 
p-magasin@dp.dk med dine idéer.

Den nyeste indgang til psykologfagligt 
indhold fra P involverer dog hverken artikler 
på dp.dk, nyhedsbreve eller sociale medier, 
men derimod podcast.

”Lyden af psykologi” har fået en bragende 
flot start, og tallene viser, at mange af jer 
foretrækker indtalte P-historier frem for de 
skrevne versioner. Find alle podcastepiso-
derne ved at søge på ”Lyden af psykologi” på 
Apple Podcasts, Spotify eller hvor du ellers 
lytter til podcast. Følger du ”Lyden af psy-
kologi”, får du løbende nye afsnit i dit feed. 

Nu gælder det dette magasin. 
Rigtig god fornøjelse.

 Christian Nørgaard Larsen,  
redaktør



Af Eva Secher Mathiasen,  
formand for Dansk Psykolog Forening

Et nyt år med nye 
muligheder og 
udfordringer venter

Kære psykologer

2023 bliver endnu et år, hvor der er nok for forenin-
gen at tage fat på. Jeg glæder mig over at være tilbage 
efter barsel og til at fortsætte arbejdet med at forme 
gode rammer for psykologernes faglighed og vilkår.

I kølvandet på en ny flertalsregering har vi fået et 
regeringsgrundlag, som rummer store opgaver og 
indsatsområder, fordi meget handler om psykologi, 
psykologer og – selvfølgelig - det arbejdsmarked og 
samfund, vi er en del af.

At arbejde politisk med en flertalsregering kræver 
nye metoder, fordi beslutningerne i princippet kan 
træffes uden inddragelse af den bredde af partier, 

som foreningen arbejder med. Vi vil selvfølgelig 
uforandret samarbejde med alle, som har interesser 
og indflydelse på vores felt. Samtidig er vi nødt til – i 
hvert fald for en tid – at kalibrere vores indsats, så 
vi får mest mulig indflydelse på det, som er vigtigt 
for jer.

Det gør mig håbefuld, når statsministeren i sin 
nytårstale lover, at det skal være slut med at tabe 
så mange børn og unge på gulvet, og at der skal 
være fokus på de unge, som har det sværest. Der 
iværksættes udvikling af tilbud til børn i kommu-
nerne, en forebyggelsesplan, en kommission for 
børns trivsel, og der indkaldes til en aftale, som skal 
rumme løsninger for de 45.000 unge, som hverken 
er i gang med uddannelse eller arbejde. Det er godt 
og i høj grad tiltrængt, at børn og unge sættes øverst 
på dagsordenen – for fremtiden er deres. Men det 
skaber også bekymring for, om børnene og de unge 
– igen – må nøjes med fine og velplacerede ord, 
mens seriøse og effektive politiske tiltag udebliver, 
når pen skal sættes til papir, pengene skal findes, 
og politikerne skal prioritere.

Det er fremragende, at regeringen har ambitioner 
for psykologordningen og i regeringsgrundlaget 
beskriver en ambition om, at der skal gennemføres 
”… gennemgribende modernisering af psykologsy-
stemet, så det matcher det ændrede sygdomsbillede, 
hvor flere lider af angst og depression, og så 
patienterne sikres egentlige rettigheder til hurtig 
behandling. Styrkede digitale tilbud og geografisk 
tilgængelighed indgår som væsentlige parametre i 
moderniseringen”. Men desværre har vi erfaringer 
med, at analyser og datamateriale om ordningen, 
som produceres og stilles til rådighed for politikere, 
ikke altid er retvisende og ofte udelader væsentlig 
viden, som er afgørende for, hvilke beslutninger der 
er fornuftige at træffe.
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Og det er selvsagt opløftende at se, at man lover 
fuld finansiering af den psykiatriplan, der kom i fjor. 
For psykiatrien har lidt et mangeårigt efterslæb og 
trænger gevaldigt til at komme på niveau med den 
viden, vi har om, hvad der virker, så vi kan levere 
behandling af høj kvalitet til patienterne.

I 2023 vil foreningen på den politiske scene 
arbejde for, at psykiatrien faktisk får det afgørende 
finansielle løft, som regeringen har lovet. For, 
desværre, er det temmelig velkendt, at løfterne 
udvandes og ikke rigtig følges til dørs, når det virkelig 
gælder, og pengene skal udmøntes. Det må ikke ske. I 
udmøntningen vil vi lægge vægt på, at psykologernes 
faglighed sættes bedre i spil i et tæt og konstruktivt 
tværfagligt samarbejde med de andre faggrupper, så 
patienterne sikres en helhedsorientereret behand-
ling af høj kvalitet.

Vi skal knække kurven for børn og unges mis- 
trivsel. Vi kæmper for, at PPR-psykologerne får 
kollegaer og tid nok til både at kunne yde lettere 
behandling og samarbejde med skoler, daginstitu-
tioner og psykiatri om at skabe sunde rammer for 
børns udvikling. Vi ser frem til at arbejde både med 
forebyggelsesplanen for børn og unges sundhed og 
til at sidde med ved bordet i regeringens kommende 
kommission for det gode børne- og ungdomsliv. 

Foreningen har også allerede taget initiativ til, at 
arbejdet med modernisering af psykologordningen 
får fart, og at vi får indflydelse på, hvilke løsninger 
moderniseringen ender ud med. Psykologerne 
skal nemlig være en langt mere integreret del af 
det sammenhængende sundhedsvæsen, vilkårene 
i ordningen skal matche det marked, der opereres 
i, og ventetiden skal ned – så psykologerne fortsat 
kan levere en høj kvalitet til de borgere, som har 
brug for det, vi kan.

Psykologernes kompetencer og høje faglighed er 
en vigtig del af nøglen til at løse mange af de proble-
mer, som SMV-regeringen adresserer. 

Derudover vil foreningen også sætte fuld kraft på 
at få moderniseret tilsyns- og autorisationssystemet, 

så det fungerer mere hensigtsmæssigt end i dag. 
Vi skal tage næste skridt for at få etableret den 
specialpsykologuddannelse i børnepsykologi i kom-
munerne, som vi har arbejdet for gennem flere år. 

Samtidig har vi en række udviklingsprojekter i 
foreningens drift og services, som også triller af sted. 
Blandt andet en videreudvikling af kursusområdet, 
så vi fortsat tilbyder kompetenceudviklingsmulighe-
der, der er tilpasset fagets udvikling og jeres behov. 

Der er nok at se til. Heldigvis. Omdrejnings-
punktet for det hele er psykologerne og psykologi. 
Motoren for vores aktiviteter handler altid om at 
skabe værdi for jer.

Jeg glæder mig meget til samarbejdet med alle jer, 
og alle dem, der arbejder med de samme områder 
som os.

Må 2023 blive endnu et år, hvor der bliver mulig-
hed for at sætte positive aftryk på samfundet. ✻
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Af Ole Jakob Storebø,  
professor,  
Syddansk Universitet
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Mindfulnessbaseret 
behandling versus  
escitalopram for voksne 
med angst

Sundhedsstyrelsen publicerede i 2021 en 
national klinisk retningslinje om behand-
ling af angstlidelser hos voksne. Denne 
retningslinje havde til hensigt at under-
søge brugen af mindfulnessbehandling i 
tillæg til standardbehandling sammenlig-
net med ren standardbehandling, men 
man fandt ikke nogen data, der kunne 
besvare spørgsmålet. I år udkom denne 
artikel, der beskriver et randomiseret 
kliniske forsøg, som har undersøgt, om 
otte ugers ugentlig mindfulnessbase-
ret behandling er lige så godt som otte 
ugers farmakologisk behandling med 
escitalopram (fleksibel dosis rangerende 
fra 10 mg til 20 mg) til voksne med angst. 
276 voksne i alderen 18 til 75 år med 
generaliseret angst, social angst, pani-
kangst eller agorafobi blev inkluderet i 
forsøget efter at være blevet vurderet 
med et struktureret diagnostisk interview 
af erfarne klinikere. 208 deltagere gen-
nemførte forsøget. Deltagerne havde en 
gennemsnitsalder på 33 år, og 156 af dem 
var kvinder. Det primære effektmål var 
graden af angst målt med Clinical Global 
Impression of Severity scale (CGI-S). 
Dette effektmål blev målt af en blindet 
interviewer ved baseline samt efter endt 
behandling ved otte uger og derefter ved 
12 og 24 ugers opfølgning. Hovedanaly-
serne blev udført ’per protocol’ på de 
208 deltagere, som gennemførte forsøget, 
hvilket er almindeligt ved såkaldte ’nonin-
feriority trials’. En sensitivitetsanalyse 

med intention-to-treat (ITT) populatio-
nen viste ingen forskel. Ti af de deltagere 
(otte pct.), som modtog behandling med 
escitalopram, faldt fra, mens der ikke var 
nogen af dem, som modtog mindfulness-
baseret behandling, der faldt fra på grund 
af bivirkninger. En gennemsnitsscore hos 
dem, som modtog mindfulnessbaseret 
behandling, viste en reduktion fra base-
line på 1.35 (SD = 1.06). For gruppen, 
som modtog escitalopram, var dette på 
1.43 (SD = 1.17). Forskellen mellem grup-
perne efter otte ugers behandling var på 
−0.07 (SD = 0.16; 95 pct. CI, −0.38 to 0.23; 
P = .65). Konklusion: Dette studie viser, 
at mindfulnessbehandling har en lige så 
god effekt på graden af angst efter otte 
uger som behandling med escitalopram.

Hoge EA, Bui E, Mete M, Dutton MA, Baker  
AW, Simon NM. Mindfulness-Based Stress 
Reduction vs Escitalopram for the Treatment 
of Adults with Anxiety Disorders: A Random- 
ized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. Publiceret 
online 9. november 2022. doi:10.1001/
jamapsychiatry.2022.3679

O

Udvidelse af traume- 
fokuseret psykoterapi  
for posttraumatisk  
stresslidelse med kort 
aerob træning

I dette randomiserede kliniske forsøg 
fra Australien undersøgte man effekten 
af aerob træning i tillæg til traumefoku-
seret psykoterapi sammenlignet med 
strækøvelser i tillæg til traumefoku-
seret psykoterapi til patienter med 
posttraumatisk stresslidelse (PTSD). 

Traumefokuseret psykoterapi har fokus 
på eksponering. Mange patienter med 
PTSD responderer dog ikke tilstrækkeligt 
på eksponeringsterapi, og formålet med 
dette forsøg var derfor at undersøge, om 
effekten af eksponeringsterapien kunne 
forøges ved at tilføje fysisk, aerob træ-
ning. Deltagere med en PTSD-diagnose 
og alder over 18 år blev inkluderet. Eks-
klusionskriterierne var alder over 70 
år, selvmordsrisiko, psykose eller mis-
brug, historie med moderat til alvorlig 
traumatisk hjerneskade, eller tilstedevæ-
relse af fysisk forstyrrelse eller svaghed 
som kunne blive forværret af aerob 
træning. Patienterne blev randomise-
ret til at modtage to gange 90 minutters 
ugentlige sessioner i ni uger med enten 
aerobe øvelser i tillæg til eksponeringste-
rapi for PTSD eller til en kontrolgruppe 
med tilsvarende eksponeringsterapi og 
ti minutter med strækøvelser. I alt blev 
130 patienter med PTSD inkluderet i 
forsøget med 65 patienter i hver gruppe. 
61 pct. af deltagerne var kvinder, og gen-
nemsnitsalderen var 39,1 år (SD = 14,4). 
Det primære effektmål var graden af 
PTSD-symptomer målt af en uafhæn-
gig kliniker (CAPS-2) ved baseline, én 
uge efter behandlingsafslutning og seks 
måneder efter behandlingsafslutning. 
Én uge efter behandlingsafslutning var 
der ingen forskel mellem grupperne 
(gennemsnitsforskel 7,0 (CI 95 pct. –2·3 
til 16·4); p = 0·14). Ved seks måneders 
opfølgning fandt man, at deltagerne, som 
modtog eksponeringsterapi og aero-
bic træning, havde en større reduktion 
i CAPS-2 score sammenlignet med kon-
trolgruppen (gennemsnitsforskel 12,1 (95 
pct. CI 2,4 til 21,8); p=0.023). 
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Der blev ikke rapporteret om bivirknin-
ger i nogle af grupperne. 

Bryant RA, Dawson KS, Azevedo S, Yadav S, 
Cahill C, Kenny L, Maccallum F, Tran J, Rawson 
N, Tockar J, Garber B, Keyan D. Augmenting 
trauma-focused psychotherapy for post-
traumatic stress disorder with brief aerobic 
exercise in Australia: a randomised clinical 
trial. Lancet Psychiatry. 2022 Nov 23:S2215-
0366(22)00368-6. doi: 10.1016/S2215-0366(22)-
00368-6. Epub ahead of print. PMID: 36436532.

O

Langtidseffekten og 
ændringsmønstre efter 
behandling med SMART 
— transdiagnostisk CBT 
for unge med emotionelle 
problemer

Dette randomiserede kliniske forsøg 
undersøgte langtidseffekten og diagno-
sespecifikke ændringsmekanismer ved 
behandling med en transdiagnostisk CBT 
sammenlignet med venteliste til unge med 
angst og depression. Behandlingen Struc-
tured Material for Therapy (SMART) 
varede i seks uger. Forsøget foregik ved 
tre forskellige børne- og ungdomspsyki-
atriske ambulante klinikker i Norge. 163 
unge, der scorede seks eller mere på 
subskalaen for emotionelforstyrrelser i 
Strengths and Difficulties Questionnaire 
(SDQ) blev inkluderet. Det primære 
effektmål var langtidseffekten målt seks 
måneder efter behandlingsopstart med 
SDQ. De sekundære effektmål var funkti-
onsniveauet målt med Children’s Global 
Assessment Scale (CGAS), det generelle 
psykologiske pres målt med CORE-17, 
som er baseret på Clinical Outcome in 
Routine Evaluation-Outcome Measure 
(CORE-OM), risiko for selvmord og selv-
skade samt graden af depression målt 
med Beck Depression Inventory, second 

edition (BDI-II). Næsten en tredjedel af 
deltagerne opnåede fuld bedring ifølge 
inklusionskriterierne (SDQ emotional), 
og der sås tydelige ændringer i alle øvrige 
effektmål i favør af den transdiagnosti-
ske terapi. Korttidseffekten af SMART er 
tidligere blevet undersøgt og beskrevet 
i en artikel i 2020 og viste her lovende 
effekter målt ved behandlingsafslutning. 
Man vurderede her, at SMART kunne 
betragtes som det første trin i stepped 
care-modellen for angst og depression. 
I nuværende artikel nævner forfatterne 
selv, at forsøget er begrænset af frafald, 
som ses fra baseline og frem til tids-
punktet for seks måneders opfølgning, 
samt at resultaterne viser regression 
mod gennemsnittet. Man kan tilføje, at 
det også er en begrænsning, at de har 
anvendt venteliste som kontrolgruppe, 
eftersom dette ofte giver høje effekter i 
den eksperimentelle gruppe. Når dette 
er sagt, så er dette lovende resultater, 
som bør undersøges mere.  

Lorentzen V, Fagermo K, Handegård BH, 
Neumer SP, Skre I. Long-term effectiveness 
and trajectories of change after treatment 
with SMART, a transdiagnostic CBT for 
adolescents with emotional problems.  
BMC Psychol. 2022 Jul 5;10(1):167. doi: 10.1186/
s40359-022-00872-y. PMID: 35791020;  
PMCID: PMC9258229.

O

Perspektiver på  
dialektisk adfærdsterapi 
og mentaliseringsbaseret 
psykoterapi for borderline 
personlighedsforstyrrelse

I denne artikel har forfatterne fokuseret 
på ligheder og forskelle mellem dialektisk 
adfærdsterapi (DAT) og mentaliserings-
baseret terapi (MBT) til behandling af 
borderline personlighedsforstyrrelse. 

Artiklen baserer sig på et Cochrane syste-
matisk review om psykologisk terapi til 
mennesker med borderline personlig-
hedsforstyrrelse, som blev publiceret i 
2020, og som viste, at specialiserede psy-
koterapier er virksomme til mennesker 
med borderline personlighedsforstyr-
relse. Reviewet viste, at DAT og MBT 
er de mest intensivt undersøgte terapi-
former. Der er ofte forskelle mellem de 
to terapiformer, fx i forhold til varighed 
og intensitet, men der er også mange 
ligheder, som fx at de begge er relativt 
komplekse terapiformer, som ofte består 
af en kombination af både individuel 
behandling og gruppebehandling. De er 
begge designet til at afhjælpe impulsiv 
adfærd, inkl. selvskade og emotionel 
dysregulering. DBT har et mere direkte 
fokus på at ændre sådan adfærd, hvor-
imod MBT i større grad fokuserer på 
at forbedre individets evne til at kunne 
mentalisere og dermed gøre den indre og 
ydre verden mere forståelig for personen. 
Tilsvarende har MBT sine rødder i psyko-
analysen, hvorimod DBT grundlæggende 
er en adfærdsterapi med fokus på at 
ændre problematisk adfærd. Artiklen 
går i dybden med mulige måder, hvorpå 
man kan kombinere de to terapiformer i 
klinikken, så de kan komplimentere hin-
anden. Artiklen afsluttes med refleksioner 
om behovet for at finde prædiktorer og 
moderatorer for behandlingseffekten hos 
den enkelte patient. Det er uklart, hvem 
der kan profitere af en kombination af 
disse terapiformer sammenlignet med 
en stepvis behandling med DBT og MBT. 

Stoffers-Winterling JM, Storebø OJ, Simonsen 
E, Sedoc Jørgensen M, Pereira Ribeiro J, 
Kongerslev MT, Lieb K. Perspectives on 
Dialectical Behavior Therapy and Mentaliza-
tion-Based Therapy for Borderline Personality 
Disorder: Same, Different, Complementary?  
Psychol Res Behav Manag. 2022;15:3179-3189 
https://doi.org/10.2147/PRBM.S342257.
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Fødselsdepression 
handler aldrig kun
om ét menneske

Fødselsdepression er andet og mere end depression, 
som opstår på andre tidspunkter i livet. Mænd kan  
også få det, og det påvirker i mange tilfælde barn og 
familie. Det er hovedbudskaberne fra psykologerne 
Johanne Smith-Nielsen og Svend Aage Madsen, der  
har deltaget som faglige eksperter i Sundhedsstyrelsens 
indsats i forhold til fødselsdepression. De opfordrer  
til mere forebyggelse og bedre screening. Psykologer 
bør stå for udredning og behandling, og dertil kræves 
efter deres vurdering specialuddannelse. 

Af Regner Hansen, journalist 
Fotos af Sara Galbiati
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– At blive forælder øger i sig selv risikoen for at 
debutere med depression eller en anden psykisk 
lidelse. Det vækker noget bestemt i os. Forældre-
skab er ikke bare endnu en stressfaktor, som men-
nesker oplever i løbet af livet. Fødselsdepression 
er et særligt fænomen.

Dette er det nu muligt at ”slå fast med syvtom-
mersøm”, siger Johanne Smith-Nielsen, lektor på 
Institut for Psykologi på Københavns Universitet, 
der henviser til ”gode danske registerstudier” om 
emnet.

Johanne Smith-Nielsen har sammen med Svend 
Aage Madsen, forskningsleder på Rigshospitalet, 

været med i et fagligt panel, der blev etableret 
som led i Sundhedsstyrelsens indsats i forhold til 
fødselsdepression.

Depression i forbindelse med graviditet og fødsel 
er et mere udbredt fænomen, end mange er klar 
over. Det forekommer hos omkring 11 pct. af mødre 
og 7-8 pct. af fædre ifølge Sundhedsstyrelsens nye 
såkaldte Info-blad vedr. fødselsdepression. Ande-
len gælder perioden fra graviditeten til op til et år 
efter fødslen.

Hvis man ikke tidligere har haft en depression, 
er risikoen størst ved første barn og falder gradvist 
ved eventuelt følgende fødsler. 
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Fødselsdepression kan ramme forældre i alle aldre 
og sociale grupper, men de psykosociale risikofak-
torer for depression i almindelighed øger også 
risikoen i denne periode. Depressionen påvirker 
en persons tanker, følelser og adfærd og kan også 
have indvirkning på hele familien.

Både reaktioner og relationer
Fødselsdepression opdages gennem systema-
tisk opsporing som en del af svangreomsorgen 
og sundhedsplejen. Her bruges spørgeskemaer, 
der kan give indikationer på symptomer, nemlig 
skemaerne EPDS (Edinburgh Postnatal Depression 
Scale) samt til fædre specifikt GMDS (Gotland Male 
Depression Scale). En egentlig diagnose forudsætter 
en udredning, da begge skemaer ikke blot fanger 
eventuelle tegn på depression, men også angst 
og andre psykiske vanskeligheder, der kan opstå 
i forbindelse med forældreskab.

– Det er personer, der har det skidt med at være 
forælder, føler ikke at kunne klare det, er ked af det, 
er skuffet, er bange, og som måske har fantasier af 
forskellig art om barnet. Fødselsdepression spæn-
der over en række forskellige reaktioner. Også angst 
og perceptionsforstyrrelser for eksempel. Jeg ser 
det som en relationel lidelse. Man kan godt have 
haft depression og så få en fødselsdepression, siger 
Svend Aage Madsen.

– Det er sjældent, at der er tale om klart afgræn-
sede, ”rene” depressioner, siger Johanne Smith- 
Nielsen.

Screening stadig ufuldstændig
Mindst 85 af landets 98 kommuner screener for 
fødselsdepression i sundhedsplejen med EPDS, 
viser tilbagemeldinger. Omkring 80 kommuner 
screener både mødre og fædre, og mange ind-
drager GMDS til begge.

Johanne Smith-Nielsen og Svend Aage Madsen 
konstaterer om samfundets reaktion på fødselsde-
pression, at screeningen er vokset i omfang gennem 
de seneste år. Hertil kommer, at Sundhedsstyrelsen 
udfører en målrettet indsats for at modvirke fød-
selsdepression efter en politisk beslutning herom. 
Desuden er der blevet stiftet en forening om mistriv-
sel under barsel, og i fortællinger på sociale medier 
og i podcasts insisterer stadig flere forældre på, at 
der findes andre oplevelser med at blive forælder 
end de idealiserede fremstillinger.

Hertil skal lægges, at opfattelsen af fødselsde-
pression blandt fædre er ændret fra satire for 20 år 
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siden, fx tegninger af mænd der sad på 
gulvet med en sut i munden og græd, til 
tilbud om rådgivning og samtaler.

Men samtidig er der ifølge de to fag-
lige eksperter stadig et stykke vej at gå 
med hensyn til at opfange personer med 
fødselsdepression.

Johanne Smith-Nielsen beretter fra sin 
undervisning af sundhedspersonale, at 
der stadig er mange, som siger ja til, at 
de anvender EDPS- og GMDS-skema-
erne til screening, men de bruger kun 
skemaerne, når de vurderer, at ”der er 
behov for det” – altså når de ser tegn på 
fødselsdepression.

– Der synes blandt nogle fagprofes-
sionelle at være en bekymring for at 
skabe et problem, hvor der måske ikke 
var noget problem. Men det er vigtigt, at 
alle får skemaet for at signalere, at der 
ikke er nogen antagelse på forhånd om, 
hvorvidt vedkommende har det godt eller 
skidt. En universel udrulning af screening 
skal afdække, hvem der er i risiko, og kan 
ydermere have en forebyggende effekt, 
siger hun.

Johanne Smith-Nielsen tilføjer, at 
der her ligger en særlig udfordring i at 
nå indvandrerkvinder. Det er en hete-
rogen gruppe, men generelt er det per-
soner, som i mindre grad får tilbud om 
screening end resten. Færre kommer i 
behandling, og der kan være vanskelig-
heder med at skaffe tolkning. Samtidig er 
indvandrerbørn formentlig mere i risiko 
end danske børn.

Svend Aage Madsen noterer som 
endnu et problem, at Sundhedsstyrelsens 
anbefalinger for svangreomsorg stadig 
kun er anbefalinger – ikke retningslinjer.
 
Psykologer bør have central rolle
Når det gælder behandling, observe-
rer Svend Aage Madsen og Johanne 
Smith-Nielsen, at der i mange kommu-
ner mangler psykologer til behandling for 
fødselsdepression. Der kan være flere 
måneders ventetid.

Sundhedsplejen tilbyder i mange 
kommuner forældregrupper eller fød-
selsdepressionsgrupper. Initiativet er 

ifølge de to faglige eksperter velkom-
ment, for når forældre, der ikke trives, 
mødes andre forældre i samme situation, 
kan det mindske følelsen af stigmatise-
ring. Men grupperne kan aldrig erstatte 
psykologbehandling, samstemmer de.

– Psykologer er den eneste faggruppe, 
der har den rigtige kompetence til både at 
lave en grundig udredning og lytte efter, 
forstå og hjælpe på en måde, der er til-
passet den enkeltes særlige situation, 
fastslår Johanne Smith-Nielsen.

Behov for et dobbelt blik
Men da fødselsdepression adskiller sig 
fra generel depression og angst, bør psy-
kologer være bedre rustet til at tage imod 
denne særlige gruppe, mener Svend 
Aage Madsen og Johanne Smith-Nielsen.

Fødselsdepression kan i nogle tilfælde 
hæmme en forælders evne til at læse 
og reagere hensigtsmæssigt på barnets 
signaler, og depressionen kan således 
få negative konsekvenser for barnets 
sociale udvikling og mentale helbred, 
hvis den ikke behandles.

– En behandling for symptomer på 
depression giver ingen garanti for, at 
behandlingen forebygger, at en forælder 
med fødselsdepression får en negativ 
effekt på barnet. Man skal som psykolog 
have et dobbelt blik: Man skal vide, hvad 
det vil sige at kæmpe og bakse og bøvle 
med sit liv og kunne arbejde med det, 
men det er lige så vigtigt, at man er i stand 
til at vurdere samspillet og arbejde med 
forældre-barn-relationen og desuden har 
kompetence til at vurdere spædbørns 
og småbørns psykiske sundhed, siger 
Johanne Smith-Nielsen med henvisning 
til forskning om emnet.

Hun minder om, at når det gælder 
behandling for fødselsdepression, 
har behandlere ansvaret for mindst to 
mennesker, og det kan også være en 
hel familie.

– Alle kan ikke bare tage personer med 
fødselsdepression i behandling. Det er et 
særligt felt, siger Svend Aage Madsen.

→

Sundhedsstyrelsen har iværksat en målrettet ind- 
sats for at forebygge og tidligt opdage fødselsde-
pression. Formålet er at styrke vidensniveauet 
om lidelsen og fremme afstigmatisering.

Indsatsen består blandt andet i udarbejdelsen af 
to analyser. Den ene rapport er en gennemgang af 
eksisterende viden om fødselsdepression, udar-
bejdet af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Ana-
lysecenter for Velfærd. Johanne Smith-Nielsen er 
en af forfatterne. Den anden rapport er en kortlæg-
ning af eksisterende indsatser vedrørende tidlig 
opsporing og behandling af fødselsdepression, 
udarbejdet af konsulentvirksomheden Rambøll.

Indsatsen har medført nedsættelsen af et poli-
tisk udpeget fagpanel bestående af eksperter 
og repræsentanter fra faglige organisationer. 
Blandt de deltagende eksperter er lektor Johanne 
Smith-Nielsen og forskningsleder Svend Aage 
Madsen.

Indsatsen omfatter desuden opkvalificering og 
understøttelse af afstigmatisering i form af korte 
film, kurser og andet af berørte faggrupper, nemlig 
sundhedsplejersker, jordemødre, alment prak-
tiserende læger og psykologer. For psykologers 
vedkommende er der tale om forskerforelæs-
ninger på video, som er tilgængelig online. Hertil 
kommer en afstigmatiseringskampagne i foråret 
2023, henvendt til borgere.

Afstigmatiseringsdelen varetages af EN AF OS, 
landsindsatsen for afstigmatisering af psykisk 
sygdom i Danmark.

Sundhedsstyrelsens indsats havde oprindelig en 
statslig bevilling på 20 millioner kroner fordelt over 
årene 2019-2022. Men covid-19-pandemien kom 
på tværs. Tilbage var cirka 4,5 millioner kroner til 
2022, det sidste år i bevillingen. På grund af de 
indskrænkede ressourcer måtte ambitionen om 
at udforme en national strategi om fødselsde-
pression – med tilhørende handleplan – opgives.
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Forslag om målrettet uddannelse
Sundhedsstyrelsens indsats indebærer 
i forhold til psykologer et antal virtuelle 
forelæsninger om fødselsdepression.

– Vi håber på, at der kommer deci-
derede uddannelsesforløb. Kvalifice-
rende kurser over hele dage, der også 
er praksisorienterede, så det bliver muligt 
at måle på egen praksis, om behand-
lingen virker på både forælderen og 
barnet, siger Svend Aage Madsen og 
understreger, at der indtil videre kun er 
beskeden viden om effekten på barnet 
af en fødselsdepressionsbehandling.

– Det ideelle ville være kurser, der 
indgår i en specialistuddannelse, så 
deltagere kan få credit for deltagelse 
som del af en specialistuddannelse. De 
fleste psykologer er inde i en struktur, 
hvor de også gerne vil have en specia-
listgodkendelse. Et sådant tiltag vil øge 
motivationen til at tage kurset, og det vil 
samtidig være et signal om, at behandling 
af fødselsdepression er en vigtig kom-
petence, siger Johanne Smith-Nielsen.

Begge påpeger, at det ydermere 
kunne styrke fødselsdepression som fag-
felt, hvis der etableres et fagligt selskab 
om prenatal- og forældreskabspsykologi.

Sundhedsstyrelsens indsats generelt 
handler om mere viden om fødselsde-
pression, men lige så meget om afstigma-
tisering. Med hensyn til afstigmatisering 
er der stadig ”noget at udrette” blandt 
psykologer i forhold til en normalisering, 
vurderer de to faglige eksperter. Det 
gælder særligt med hensyn til fædre 
og fødselsdepression.

– Men psykologer har i kraft af deres 
fag en grundlæggende interesse og er 
ikke så bange for at tale om tingene, 
mener Johanne Smith-Nielsen.

– Og når der bliver opslået kurser, 
så strømmer det til, siger Svend Aage 
Madsen. 

 
Forebyggelse og tæt koordinering
Johanne Smith-Nielsen og Svend Aage 
Madsen håber, at det lykkes at nå frem 
til en tilstand, hvor alle tilbydes screening 
under graviditeten, ligesom stort set alle 

tilbydes screening efter fødslen, yderli-
gere forebyggende indsats, specialud-
dannede psykologer og en tæt koordi-
nering mellem sundhedspleje, læger og 
psykologer, som sikrer både mental og 
praktisk støtte til vordende forældre.

– Tænk hvis vi kunne sætte psyko-
logisk behandling i gang for moderen, 
for faderen, for familien på et tidligt 
tidspunkt. Tænk hvis vi ved at opdage 
symptomer tidligt kunne afværge, at 
mange børn bliver født ind i en familie 
med fødselsdepression, siger Svend 
Aage Madsen og slutter:– Som psykolo-
ger kan vi stræbe efter, at så mange som 
muligt af vores kolleger får uddannelse 
om fødselsdepression, og at det kan være 
med til at gøre en positiv forskel. ✻

SVEND AAGE MADSEN
F.  1950

• Psykolog og klinisk specialist.
•  Siden 2018 forskningsleder, Obstetrisk 

Klinik, Rigshospitalet – og før da chefpsy-
kolog og klinikchef for Klinik for Psykologi, 
Pædagogik og Socialrådgivning på Rigs- 
hospitalet. Desuden formand for Forum  
for Mænds Sundhed.

• Ph.d. 1995.
• Cand.psych. 1981.
•  Han er i sin forskning særlig interesseret i 

tidlig opsporing af fødselsdepression hos 
vordende forældre, herunder risikoen for 
fødselsdepression blandt fædre. 

JOHANNE SMITH-NIELSEN
F.  1977

 •  Autoriseret psykolog og lektor på Institut 
for Psykologi, Københavns Universitet.

•  Siden 2017 tilknyttet Center for Tidlig 
Indsats og Familieforskning på instituttet 
– og før da forskningsenheden Babylab på 
instituttet

• Ph.d. 2015.
• Cand.psych. 2008.
•  Hun er i sin forskning særlig interesseret i 

betydningen af tidlige samspil og faktorer 
vedrørende tilknytningsrelationen. Hertil 
kommer opsporing og interventioner i for-
hold til familier og børn, der er i risiko for at 
udvikle sociale og emotionelle problemer.
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Misbrug i psykologisk 
perspektiv
Hvordan møder og hjælper man 

bedst mennesker med rusmiddel- 

problemer? Ny bog sætter fokus 

på mennesket bag rusen og gør 

op med berøringsangsten.

  Eric Allouche, Helle Kjær 
og Birgitte Thylstrup, 
Dansk Psykologisk Forlag

Kort og godt om kriser  
og traume
Intet menneske går igennem livet 

uden at møde modstand. Men hvor- 

dan og hvorfor reagerer vi på psy-

kisk voldsomme og belastende 

hændelser? Og hvordan kommer 

vi ovenpå igen?

   Rikke Høgsted, Anne Sofie 
Møller Sparre og Anne 
Sophie Stougaard Byder, 
Dansk Psykologisk Forlag

Den nye udviklings-
psykologi — et livslangt 
perspektiv

Udviklingspsykologi er en psyko-

logisk disciplin, der beskæftiger 

sig med forandringer over tid af 

det enkelte menneskes følelser, 

perception, tænkning, adfærd og 

sociale liv, og med ordvalget ’den 

nye udviklingspsykologi’ dækkes 

et behov for en opdateret og ajour- 

ført præsentation på dansk med 

rod i ny international forskning 

og teoridannelse.

  Dion Sommer, Lars Larsen, 
Marianne Eg og Susanne 
Friis Søndergaard,  
FADL’s Forlag

Drømmetyderen 
Sigurd Næsgaard var Danmarks 

første psykoterapeut og det fri- 

gjorte menneskes talerør – for-

fatteren tegner et portræt af den 

oversete kulturpersonlighed.

   Finn Reeslev Korsaa, 
Drømmetyderen

Sammen om 
dobbeltdiagnose
Bogen giver den første samlede 

tværfaglige introduktion til arbej-

det med mennesker, der har 

udfordringer med både psyki-

ske lidelser, rusmidler og sociale 

forhold.

  Katrine Schepelern  
Johansen m.fl., 
Samfundslitteratur
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Gode rammer
Rum og rammer påvirker vores 

adfærd og trivsel. Det gælder 

også børn i daginstitutioner. Med 

udgangspunkt i Nest-pædagogik-

ken inspirerer ny bog til at indrette 

rum på en bæredygtig og inklude-

rende måde. 

  Stine Clasen og  
Christina Baluna Hostrup,  
Dansk Psykologisk Forlag

Skam —  i spændingsfeltet 
mellem moralsk kompas  
og psykisk lidelse
Forfatteren argumenterer for, at vi 

har brug for en langt mere nuan-

ceret forståelse af skam. Skam kan 

være vanskelig at få øje på, både 

hos os selv og andre, og terapeu-

ter overser ofte tegn på skam hos 

deres klienter.

  Carsten René Jørgensen, 
Hans Reitzels Forlag

Helt farvel
Helt farvel er en billedfortælling, 

der handler om sorg, og om hvor-

dan et ungt menneske kan opleve 

og gennemleve de svære følel-

ser, man kan opleve, efter at have 

mistet et nært familiemedlem.

  Stine Reintoft,  
Saxo Publish

Hjælp! Jeg skal ha’ 
supervision
Bogen er skrevet til dig, der arbej-

der i social- og sundhedssektoren 

og får supervision som en del af 

dit arbejde.

  Lona Bjerre Andersen  
og Birthe Rusike,  
Straarup & Co

Tænk — til forsvar for et 
tankefuldt liv
Svend Brinkmanns nye bog hand-

ler om tænkning – om det at leve 

et tankefuldt liv. Han argumenterer 

for, at tænkning giver mennesker 

en dyb glæde, fordi det at tænke 

er noget af det væsentligste, man 

kan gøre, og noget af det mest 

menneskelige, der findes. 

  Svend Brinkmann, 
Gyldendal

Vejen til en ny hverdag —
livet med og efter kræft
I denne bog har de samlet deres 

viden om de fysiske, psykiske og 

sociale udfordringer, der kan 

opstå under og efter et kræftfor-

løb, og som fylder hos kræftsyge 

og deres pårørende. Fokus er på 

at finde nye veje til igen at få hver-

dagen til at fungere.

  Jette Vibe-Petersen  
og Marie Lawætz,  
Lindhardt og Ringhof

Mening & motivation i 
organisation og ledelse
Bogen giver en grundig indføring i, 

hvad mening og motivation er, og 

den viser, hvordan de psykologi-

ske behov for mening, mestring, 

tilhør og autonomi kan sammen-

tænkes i en helhedsforståelse.

  Jan Tønnesvang, Lotte 
Bøgh Andersen, Cecilie 
Lindgaard Petersen  
og Sanne Schou,  
Djøf Forlag
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Forskningen har taget ham 
verden rundt. Nu har han en  

bøn til danske psykologer
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Da Niels Peter Rygaard fandt drengene, var overfal-
det i gang. Den ene dreng hoppede op og ned på sin 
kammerats hovedet iført vinterstøvler.

– Jeg ville bare se, om hans hovedet sagde som en 
æggeskal, når man slår det i stykker, forklarede dren-
gen, efter Niels Peter Rygaard havde revet ham væk.

– Drengen var ti år, men havde oplevet så svære 
tidlige omsorgssvigt, at han stadig følelsesmæssigt 
var som en 1-2-årig. Den slags oplevelser som for-
holdsvis nyuddannet chokerede mig dybt, og jeg 
følte mig helt inkompetent, siger Niels Peter Rygaard.

Overfaldet, der skete på et dansk behandlings-
hjem for omsorgssvigtede børn for godt 40 år 
siden, blev et vendepunkt i Niels Peter Rygaards 
liv. Hverken hans tidligere arbejde som daginstitu-
tionskonsulent eller hans uddannelse i psykologi 
havde givet ham de rette redskaber til at håndtere 
så omsorgssvigtede børn.

Oplevelsen blev begyndelsen i Niels Peter 
Rygaards forskerkarriere i omsorgssvigt og relati-
onsarbejde mellem anbragte børn og plejepersonale, 
der skulle føre ham rundt i hele verden. Nu er han til-
bage i Danmark – med ét ønske til danske psykologer:

– Vi har brug for at opdatere måden, vi anskuer 
og underviser i faget. Danske psykologer mangler et 
wake-up-call, og den oplagte mulighed for at få det 
er at komme ud i verden, siger han.

For fokuseret på individet
Selvom verden bliver stadig mere international, 
har globaliseringen ifølge Niels Peter Rygaard ikke 

ramt den danske psykologstand. Han mener, at der 
hersker et “dansk mindset” blandt psykologer, som 
har tendens til “kun at se tingene ud fra et dansk 
perspektiv”:

– Det er som om, at psykologi i Danmark kører 
rundt i sine egne cirkler, men vi bør anskue pro-
blemstillinger ud fra et bredere perspektiv, siger han:

– Der ligger så mange muligheder i internationalt 
samarbejde. Hvert land bruger enorme ressourcer 
på at lave nationale modeller, men i stedet bør vi 
fokusere på at udvikle globale modeller, vi kan til-
passe til danske forhold.

Efter sin tid på det danske behandlingshjem gik 
det op for Niels Peter Rygaard, hvor dårligt de ansatte 
på hjemmet var klædt på til at tage sig af de anbragte 
børn. Med socialpsykologen Gunnar Hjelholt som 
supervisor begyndte Niels Peter Rygaard at inte-
ressere sig for vigtigheden af gruppedynamik og 
relationsarbejde fremfor individuel terapi med børn.

– Pludselig kunne jeg se, at det ikke blot var de 
omsorgssvigtede børn, vi skulle arbejde med, men 
hele organisationen. Jeg udviklede miljøterapi sup-
pleret med individuel terapi og skabte et rum, hvor 
medarbejdernes tilstand var lige så vigtig som bør-
nenes, siger han.

I samarbejde med SOSU Aarhus (i dag SOSU 
Østjylland) indledte Niels Peter Rygaard et 
inter-europæisk samarbejde, hvor han underviste 
organisationer fra ti forskellige lande i at skabe 
uddannelser til omsorgsgivere for svigtede og 
anbragte børn. Uddannelserne, som blev tilgængelige 

Niels Peter Rygaard har rejst verden rundt. Han håber,  
at fremtidens psykologer vil gøre ham kunsten efter,  
for det giver værdifulde erfaringer og sætter den  
danske psykologuddannelse i et nyt lys.

Af Malene Jensen, journalist
Illustration af Viktoriia
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på ti forskellige sprog, gik ud på at træne lokale 
grupper af omsorgsgivere til at tage sig af børn med 
svære tilknytningsforstyrrelser.

For ligesom i Danmark gælder det for meget ple-
jepersonale i udlandet, at de ikke har de nødvendige 
redskaber til at tage sig af anbragte børn. Faktisk er 
omsorgsgiverne tit fattige kvinder, der uden faglig 
støtte får ansvaret for alt for mange børn og ender 
totalt udbrændte, fortæller Niels Peter Rygaard. I 
værste konsekvens kan det skabe umenneskelige 
miljøer, når omsorgsgiverne selv rammes af traumer 
i arbejdet med svært traumatiserede børn, siger han.

Har hjulpet 35.000 forældreløse børn i Afrika
Samarbejdet med SOSU Aarhus skabte efterspørgs-
ler fra organisationer i hele verden, og det fik Niels 
Peter Rygaard til at medstifte Fairstart Fonden, som 
i dag er en online uddannelse for omsorgsperso-
ner, der arbejder med svigtede børn. Indtil videre 
har Fairstart Fonden uddannet 700 instruktører 
i 28 lande, der har trænet 60.000 udsatte børns 
omsorgsgivere.

Uddannelsen bygger på en global teori om relati-
onsskabelse og uddannelser baseret på anbefalinger 
fra et internationalt forskernetværk, som derefter 
specialiseres og tilpasses et bestemt partnerlands 
kultur og sprog. Alene i Afrika har Niels Peter 
Rygaard været med til at uddanne 150 lokale SOS 
Børneby-medarbejdere, socialrådgivere og uni-
versitetsmedarbejdere, som i deres seks måneder 
lange uddannelse har trænet 35.000 forladte børns 
plejeforældre.

Gennem sit internationale arbejde er det gået op 
for Niels Peter Rygaard, at mange af de udfordringer, 
danske omsorgsgivere og psykologer står over for, 
ikke kun er specifikt danske problemstillinger, men 

gældende for folkeslag over hele verden. Det gælder 
særligt udfordringer med urbanisering og børns 
mentale sundhed.

Ifølge Rygaard opstår der i forbindelse med 
urbanisering det paradoks, at børns intelligens og 
fysiske sundhed stiger, når de bor i storbyer, men 
deres mentale helbred forværres. Det skyldes, at 
børnenes forældre er stressede, der sker et brud 
med storfamilien, og der er en konstant udskiftning af 
de voksne, som tager sig af børnene i deres opvækst:

– Det, der skaber børns dårlige mentale helbred, 
er, at alle deres behov bliver opfyldt, på nær behovet 
for stabil tilknytning. Det kan give adskillelsestraumer, 
som i værste tilfælde kan føre til psykisk sygdom, 
stofmisbrug eller selvmord, siger han.

Og det er langt fra kun danske børn, der lider af 
urbaniseringen:

– Det paradoks, vi oplever i Danmark, når familier 
flytter ind til byerne, er globalt. Jeg kunne pludselig se 
danske problemstillinger i et globalt perspektiv, hvor 
danske børn lige nu er ofre for den mest ekstreme 
udgave af urbanisering, siger Niels Peter Rygaard.

Han mener, at danske psykologer kunne få stor 
gavn af internationalt samarbejde, hvor storbyer 
i fællesskab arbejder på at løse de psykologiske 
udfordringer, urbanisering skaber. Et eksempel er 
organisationen I-Circle, hvor byer i otte forskellige 
lande, herunder USA og Sverige, arbejder sammen 
om at forbedre den generelle levestandard og men-
tale sundhed i byerne.

Fremtidens danske mindset skal også 
være globalt
Niels Peter Rygaard forklarer selv, at hans danske 
mindset blev “slået i stykker” af mødet med omsorgs- 
svigtede børn i udlandet, og ikke mindst hvordan 
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plejepersonalet hverken havde midler eller viden 
til at tage sig af børnene.

Udover erfaringerne i udlandet lærte Niels Peter 
Rygaard, at mange danske problemer i virkeligheden 
er internationale, så han også den mest ekstreme 
konsekvens af, hvad der sker, hvis børn ikke får den 
rette pleje og hjælp af ordentlig uddannet personale.

Særligt husker Niels Peter Rygaard en episode på 
et børnehjem i Mexico. Her besøgte han en stue med 
28 nyfødte, som var blevet forladt af deres forældre 
under forsøget på at krydse grænsen til USA. Flere af 
spædbørnene var ved at dø, og mere end halvdelen 
opførte sig apatisk, hvor det ikke var muligt for Niels 
Peter Rygaard at få øjenkontakt med dem.

– Der var kun to dødtrætte kvinder til at passe 
dem. Hver dag, døgnet rundt, uden fridage. Over 
halvdelen af babyerne havde givet op, og de mindede 
mig smerteligt om de østeuropæiske børnehjems-
børn i 90’erne, husker han.

Partnerskaberne fra Indonesien til Sydamerika 
lærte Niels Peter Rygaard, hvor vigtigt det er for psy-
kologer at arbejde sammen med andre faggrupper, 
såsom lærere, pædagoger og SOSU-medarbejdere.

– Når jeg ser på det danske uddannelsessystem, 
er der meget lidt fokus på praksiserfaring og at 
kunne arbejde og tale med almindelige mennesker. 
Ved at engagere sig internationalt kan unge psyko-
loger få den praktiske erfaring, som de har behov 
for, siger han.

Danske psykologer kan gøre en forskel 
Udover fordelene ved at danske psykologer kan 
udvikle sig personligt og få gavn af at opholde sig 
i udlandet, er det vigtigt, at Danmark er med til at 
gøre en global forskel, mener Niels Peter Rygaard.

Dansk psykologi og viden om måden at opdrage 
børn i Danmark på er ifølge Niels Peter Rygaard 
guld værd i mange udenlandske lande, hvor “børn 

opdrages som danske børn blev opdraget i 50’erne 
med skam, skyld og fysisk straf ”.

– Min erfaring er, at psykologer i Danmark har 
et højt fagligt niveau, men vi lider af en slags lokal 
mindreværdsfølelse, hvor vi ikke helt forstår, hvor 
meget vi egentlig ved. Der er så mange lande, der 
har behov for vores viden – viden, vi betragter som 
elementær, der er ukendt for dem, siger han.

– Som psykologer bør vi tage globalt ansvar og 
ikke kun beskæftige os med de børn, der bor i vores 
land. Verden står over for enorme udfordringer, og i 
mine øjne er det vores omsorg for næste generation, 
der bestemmer, om fremtidens generationer kan tage 
ansvar for vores klode. ✻ 

NIELS PETER RYGAARD
F. 1952

•  Niels Peter Rygaard er uddannet cand.psych. fra 
Aarhus Universitet.

•  Han har specialiseret sig i tilknytningsforstyrrelser  
og relationsarbejde med børn og har i den forbindelse 
udgivet flere bøger, ligesom han er en af grundlæg-
gerne af Fonden Fairstart, et internationalt 6 måneders 
træningskursus for fagpersoner, der arbejder med 
børn. Flere af Fairstart Fondens træningslektioner  
kan findes gratis på deres hjemmeside. 

•  I 2006 udgav Niels Peter Rygaard bogen “Severe 
Attachment Disorder in Childhood”, der efterfølgende 
er blevet publiceret på 12 sprog.

•  Senest har han i fællesskab med Pernille Darling  
Rasmussen, speciallæge i børne –og ungdomspsykia-
tri, udgivet bogen “Kort & godt om TILKNYTNING”. 
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PH.D.-STAFET

Hvad forsker danske psykologer i? Det skiftes de til at skrive 
om i denne ph.d.-stafet. Her skriver Sophie Merrild Juul, post-
doc og aut. psykolog, om sin ph.d. med titlen Which length for 
whom? A systematic review, meta-analysis, and a randomised 
clinical trial of short-term versus long-term psychotherapy 
for adult psychiatric disorders, der blev forsvaret den 20. april 
2021 ved Københavns Universitet.

Siden psykoterapiens oprindelse har klinikere og 
forskere forsøgt at skræddersy terapien til den 
enkelte patient ved at søge svar på spørgsmålet 
what works for whom? Holdningerne og de kliniske 
erfaringer er ikke få, når det kommer til at finde svar 
på dette spørgsmål, men fra et empirisk perspektiv 
er spørgsmålet stadig ubesvaret. En ny og lignende 
debat har imidlertid set dagens lys, som handler om 
at finde den mest optimale længde psykoterapi for 
den enkelte patient. Man kunne omformulere den 
kendte frase til which length for whom? og dette er 
ligeledes et empirisk spørgsmål. 

Selvom nogle patienter kan have gavn af et kor-
terevarende forløb, vil der være andre, som har 
behov for længerevarende psykoterapi. Men hvilke 
patienter skal have korttidsterapi, og hvilke patienter 
skal vi holde fast i lidt længere? Det er et velkendt 
spørgsmål, som mange klinikere stiller sig selv i dag-
ligdagen, særligt i mødet med patienter, som udviser 

svær psykopatologi også (og måske endda særligt) 
ved behandlingens afslutning. Spørgsmålet er svært 
af mange årsager, for patienter er forskellige, tera-
peuter er forskellige, og vores succeskriterier for, 
hvornår psykoterapi er vellykket og kan afsluttes, 
er forskellige. 

Tænker man eksempelvis, at symptomreduktion 
er målet med psykoterapien, så er det ikke nødven-
digvis uambitiøst at tilbyde et korterevarende forløb. 
Men tænker man derimod, at målet med psykoterapi 
er personlighedsændring eller at gå fra en utryg til 
en tryg tilknytningsstil, så er det nok en proces, som 
varer længere end få uger eller måneder. Spørgsmå-
let om den optimale længde af behandling kræver 
derfor først, at vi beslutter os for nogle effektmål, 
som er så patientrelevante, som overhovedet muligt. 
Samtidigt skal vi også kunne måle disse effekter 
pålideligt og med valide metoder, og sidstnævnte 
er ganske vanskeligt i psykiatrisk forskning.

Hvilke patienter skal have kort- 
tidsterapi, og hvilke patienter 
skal have længerevarende 
psykoterapi?
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I ph.d.-projektet ønskede vi at:
• undersøge de gavnlige og skadelige effekter af 

kort versus lang psykoterapi for alle psykiatriske 
diagnoser i et systematisk review med metaanalyse 
efter Cochrane samarbejdets anbefalinger (Juul  et 
al., 2021; Juul et al., 2019).

• planlægge og igangsætte et randomiseret forsøg, 
som tester kort (5 måneder) versus lang (14 måne-
der) mentaliseringsbaseret terapi til ambulante 
voksne patienter med borderline personlighedsfor-
styrrelse med lav risiko for systematiske fejl (bias) 
og lav risiko for tilfældige fejl (tilfældighedernes spil) 
(Juul et al., 2020; Juul et al., 2019; Juul et al., 2021).

• diskutere de kliniske udfordringer, som kan 
opstå ved behandlingsafslutning af psykoterapi med 
patienter med borderline personlighedsforstyrrelse 
(Juul, Simonsen, & Bateman, 2020).

Evidens for sparsom evidens
I vores systematiske litteraturgennemgang er det 
næsten lettere at præsentere alt det, vi ikke fandt 
ud af, snarere end hvad vi rent faktisk fandt ud af. Vi 
fandt kun 16 forsøg, som randomiserede 2.651 del-
tagere til en kort eller en lang udgave af den samme 
psykoterapeutiske retning. Alle forsøg og effektmål 
var i høj risiko for systematiske fejl (bias). Det var 
kun muligt at gennemføre to planlagte metaanalyser. 
Vi fandt ingen forskel mellem kort (2-5 uger) og lang 
psykoterapi (12 uger) til patienter med angst- og 
affektive lidelser, når man undersøgte symptomre-
duktion og funktionsniveau. Evidensen var dog enten 
sparsom eller manglende, af meget lav sikkerhed 
og med utilstrækkelige informationsstørrelser. Alt 
i alt er konklusionen, at evidensen på nuværende 
tidspunkt er på grænsen til at være for sparsom til at 
kunne udtale sig om, hvilken længde af behandling 
som er mest gavnlig for psykiatriske patienter (Juul 
et al., 2022; Juul et al., 2019).

MBT-RCT-projektet
Borderline personlighedsforstyrrelse er en psykiatrisk 
lidelse, som historisk er blevet behandlet med lang-
varig psykoterapi. I de første internationale National 
Institute for Health and Care Excellence (NICE) ret-
ningslinjer frarådede man faktisk behandlingsforløb 

under 3 måneders varighed til borderline-patienter. 
Men der er en diskrepans mellem, hvor mange der 
har brug for psykoterapi, og hvor mange som rent fak-
tisk har adgang til det. Desuden kunne man forestille 
sig, at nogle patienter kunne have gavn af et kortere 
forløb, mens andre har brug for længere behandling. 

Vi implementerede et randomiseret klinisk 
forsøg, som sammenligner kort og lang mentalise-
ringsbaseret terapi til patienter med subtærskel eller 
diagnosticeret borderline personlighedsforstyrrelse 
(Juul et al., 2019). Forsøget hedder MBT-RCT, finder 
sted på Psykoterapeutisk Center Stolpegård i Region 
Hovedstadens Psykiatri, og dataindsamling er fortsat 
i gang. Vi har inkluderet 166 patienter, som følges 
op efter 8, 16 og 24 måneder. Det primære effektmål 
er symptomsværhedsgrad 16 måneder efter inklu-
sionen. De sekundære effektmål er funktionsniveau, 
livskvalitet og selvskade. Forsøgets resultater forven-
tes at kunne offentliggøres i foråret 2023.

Evnen til at sige farvel
I vores arbejde med at implementere MBT-RCT- 
projektet i en klinik, som historisk har behandlet 
borderlinepatienter med langvarig psykoterapi, 
blev det tydeligt for os, at det kaldte på en klinisk 
diskussion af, hvornår og hvordan patienter egentlig 
bedst afsluttes. Afslutningsfasen i mentaliseringsba-
seret terapi (og andre psykoterapiformer i øvrigt) 
kan være en kontinuerlig udfordring for klinikere og 
patienter (Juul et al., 2022; Juul et al., 2020). 

I artiklen inddeler vi vanskelige afslutninger i 
dem, som kan afstedkommes af 1) terapeutfaktorer, 
2) patientfaktorer, og 3) faktorer relateret til den 
terapeutiske relation. For at hjælpe denne proces 
foreslår vi at udvide caseformuleringen, som er en 
af hjørnestenene i mentaliseringsbaseret terapi, med 
en ”afslutningsformulering”, hvor patientens mål 
kan rekapituleres i behandlingens afslutningsfase. 

Which length for whom? er et spørgsmål, som vi 
kun i meget ringe grad kan besvare videnskabeligt 
på nuværende tidspunkt. Men behandlingslængde 
har implikationer for både patienter, pårørende, 
og sundhedsvæsnet. Det har konsekvenser for 
patienter i psykoterapi, der er optagede af, hvor 
lang tid deres behandling tager og i mindre grad er 
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optagede af, om behandlingen er forbundet med en 
bestemt teori og varemærke-terapiform. Og behand-
lingslængde har implikationer på et mere strukturelt 
plan. Sundhedsvæsnet har begrænsede ressourcer 
og mangler personale. Her kan der potentielt være 
en risiko for splittelse mellem på den ene side admi-
nistratorer, som kan være for positivt stemte over for 
kortere behandlinger alene af økonomiske hensyn. 
Og på den anden side klinikere, der vil holde fast i 
en længere behandling alene baseret på subjektiv 
erfaring, fordi der ikke er adgang til evidensbaseret 
viden om, hvad den rigtige længde er. 

Et svar på, hvad der er den optimale behand-
lingslængde, kan være med til at aflyse denne 
potentielle splittelse. Forskningen i spørgsmålet 
om psykoterapiens længde kræver en bevidsthed 
om disse potentielle konflikter og en høj grad af 
videnskabelig ordentlighed i forhold til at kunne 
navigere i feltet og kunne tilgodese patienternes 
interesser. ✻
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Pæne lønstigninger til 
privatansatte psykologer

6,4 %

Den årlige lønundersøgelse af privatansatte psykologer viser,  
at lønnen i gennemsnit er steget 6,4 pct. det seneste år for de 
medlemmer, der deltog i undersøgelsen i både 2021 og 2022.

  På dp.dk/loen får du gode råd 
til lønforhandlingen og overblik 
over, hvad du skal tage med i  
dine overvejelser.

For de medlemmer, der har skiftet 
job i årets løb, har de gennemsnit-
lige lønstigninger faktisk været hele 
8,3 pct.

Den gennemsnitlige løn for privat-
ansatte psykologer inkl. pension 
udgjorde lidt over 46.000 kr. i sep-
tember 2022, som er den måned, 
undersøgelsen er baseret på.

Lønnen er væsentligt stigende med 
anciennitet og alder, idet de yngste 
på 29 år eller yngre har en bruttoløn 
på 35.627 kr. pr. måned.

For psykologer over 45 år ligger 
bruttolønningerne i gennemsnit 
over 57.000 kr.
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Kursus i journalføring
Som autoriseret psykolog har du i langt de fleste tilfælde pligt  
til journalføring. Men hvad gælder i henhold til psykologloven? 
Og hvordan gør du det i praksis?

    I 2023 har du som medlem af DP mulighed for 
at komme på et gratis virtuelt kursus i journalfø-
ring. På kurset bliver du fortrolig med reglerne 
og lærer at føre en journal, der lever op til dem. 

Kom på Red Barnets 
interne henvisningsliste 

for psykologer

Tilmeld dig på 
→ dp.dk/kurser

I 2023 gentager vi succesen med kurset ”Seksualiserede 
digitale krænkelser blandt børn og unge”. Underviserne 
kommer fra Red Barnet og sætter fokus på seksualiserede 
digitale krænkelser som grooming, sextortion og ufrivillig 
billeddeling blandt børn og unge. Hvad gør du som psykolog, 
og hvad skal du være opmærksom på mht. psykologiske 
konsekvenser af digitale krænkelser? 

Efter kurset kan du komme på Red Barnets interne henvis-
ningsliste over psykologer, der har viden om de psykologiske 
konsekvenser ved seksualiserede digitale krænkelser. 

272023 | Nr. 1 | P | Medlemsydelser



Normkritik | P | Nr. 1 | 202328



Psykolog Sølve Storm Falkenberg er nonbinær 
transperson og panseksuel. Deres klienter tæller 
queer, sexarbejdere og polyamorøse. De opfordrer 
til større normkritisk viden, blik for diversitet og til 
at se vores klienter som eksperter i deres eget liv.

– Som psykologer har vi en kæmpe viden og magt, 
der kan understøtte mennesker på mange forskel-
lige måder. Men vi skal have et langt større blik for 
diversitet og læse mere ind i normkritisk viden.

Sådan lyder det fra psykolog Sølve Storm Falken-
berg. De seneste to år har de haft deres egen private 
praksis i København, hvor langt de fleste klienter er 
queer, der kommer med almindelige problemstillin-
ger. Sølve har dog også en del sexarbejdere og kinky 
eller sexpositive mennesker, der lever polyamorøst 
eller dyrker BDSM (Bondage, Dominans, Sadisme 
og Masochisme), og de tilbyder hjælp til folk, der 
dyrker chemsex (kombinationen af sex og stoffer) 
og oplever problemer, fx at rusen har taget over. 
Sølve Storm Falkenberg er desuden selv nonbinær 
transperson, panseksuel – og dybt optaget af at 
arbejde normkritisk. Så meget, at normkritikken i 
dag er et fundament, der gennemsyrer alt, hvad de 
gør, både som menneske og psykolog.

– Normkritik er mange ting. Men for mig hand-
ler det især om, at vi som psykologer skal have et 
langt større systemkritisk blik. Lige nu ved jeg, at 
mange transpersoner, der oplever kønsdysfori, 

altså kønsubehag ved egen krop, opsøger hjælp fra 
læge og psykolog til fx angst, traumer eller depres-
sion (tilbud til unge med debuterende psykose, 
red.). I sagsjournaler har jeg læst begrundelser 
som “patienten sammenligner sit ansigt med en 
kvindes” og kan se, at fagpersoner tolker det som 
et udtryk for, at personen har en psykose. Men 
virkeligheden er ofte, at de enten ikke selv ved, at 
de er transpersoner, eller også har de ikke haft et 
ønske om at sige det højt. Transpersoner bryder 
med en myriade af normer. Det er derfor vigtigt, at 
vi tænker normkritisk.

Sølve Storm Falkenbergs pointe er, at diagnose-
kriterierne ikke er skrevet ud fra, at der “kan være 
andet end en ciskønnet, heteroseksuel, monogam 
oplevelse af verden”. 

– Mange unge queers er jo fx goth, hvilket er helt 
normalt for dem. Men det bliver så, af omverden, 
opfattet som, at de unge ikke forstår de sociale 
normer, forklarer Sølve Storm Falkenberg, der 
understreger, at unge naturligvis forstår normerne, 
men blot ikke ønsker at følge dem.

– Jeg vil gerne opfordre til, at vi psykologer for-
holder os kritisk til det såkaldt anormale, for det 
er jo ofte anormalt ud fra en cis-heteronormativ 
og ofte også hvid, økonomisk og ressourcestærk 
norm. Træder du uden for den norm, så bliver du 
modtaget i det brede hjælpesystem, som om du er 
aparte. Vi skal blive bedre til at forstå, at bare fordi 

Jeg insisterer på en relation 
fra menneske til menneske. 
Fra hjerte til hjerte. 

A
f N

ana Toft, journalist
Fotos af A

nders R
ye Skjoldjensen
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man bryder med normer, så betyder det ikke, at man 
på nogen måde er mindre intelligent eller forkert.

Stille sig på de undertryktes side
For Sølve Storm Falkenberg handler normkritik 
om at tilegne sig viden om køn, krop, seksualitet og 
minoriteter. Det handler om at forstå, at magt gen-
nemsyrer alle relationer, både på et mere overordnet 
samfundsniveau og på et lokalt, mellemmenne-
skeligt niveau. At anerkende, at patriarkalsk magt 
dominerer, at ulighed eksisterer, og at ulighed tager 
nye former i dag, der kan være mere subtile end 
tidligere. Diskurser, der ofte bliver udført sprogligt; 
som når aviserne igen og igen laver narrativer om, 
hvordan bestemte befolkningsgrupper opfører sig. 

Fx hvordan “unge drenge gør det utrygt 
at gå i vaskekældre”.

– Det er jo noget, der påvirker indi-
videt. Det kan blive en internaliseret 
selvopfattelse eller en negativ fortælling 
om den minoritetsgruppe, man tilhø-
rer. Fortællingernes kraft har en kæmpe 
betydning, og det ligger mig på sinde, at 
vi som eksperter bruger den magt, vi 
har til at stille os på de undertryktes side 
og lytte til dem og samtidig løfte deres 
stemmer op.

Men normkritik handler også om at 
“tjekke ind med sig selv”, som Sølve Storm 
Falkenberg udtrykker det. For selv den 
dygtigste normkritiker har fordomme, 
som de siger. De måtte eksempelvis en 
dag tage sig selv i at holde fokus på den 
røde tråd hos en klient, der egentlig kom 
for at få hjælp til at tackle sit eget selvhad 
og en trang til selvskade, men hvor der 
i samtalen opstod bibemærkninger om 

nogle bestemte seksuelle aktiviteter, der udfordrede 
Sølve. 

– Jeg bildte mig ind, at jeg var meget fordomsfri, 
men jeg mødte noget i samtalen, jeg aldrig havde hørt 
om før. Her skulle jeg huske mig selv på at stille mig 
ved siden af min klient, ikke være vindueskigger, og 
stole på, at min klient selv kunne se grænsen. Det 
er en øvelse i at komme tilbage på sporet følelses-
mæssigt inde i sig selv.

Bruger sig selv i sessioner 
Sølve Storm Falkenberg har taget et aktivt valg om 
til tider at bruge sig selv i sine sessioner. På deres 
website står der bl.a.: “Mit eget liv har været turbu-
lent, med flere problemstillinger (…) Jeg (…) forstår 
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at livet kan presse en derud, hvor man mister sig selv 
og sin evne til at navigere efter sit indre kompas”.

Når Sølve Storm Falkenberg skal beskrive sin 
opvækst, fremhæver de, at de kommer fra et fattigt 
hjem og har været socialt udsat. Et hjem med vold 
og religiøs undertrykkelse. Et hjem med forældre, de 
ikke kunne læne sig op ad, og hvor de var efterladt til 
sig selv. Ungdommen var præget af voldelige parfor-
hold med seksuelle overgreb og mange problemer.

– For min far eksisterede udelukkende den reli-
giøse sandhed, og jeg var udset til at være den her 
gode, lille kristne pige. Problemet var, at det kunne 
jeg ikke være, og det drev mig til både selvskade, 
druk, hash og selvmordstanker fra en meget tidlig 
alder. Samtidig var jeg en drengepige, og selv om 
jeg ikke havde sprog for det dengang, længtes jeg 
efter det maskuline i mig selv. Jeg ender med at blive 
smidt ud af min far, da jeg var 15 år. 

Sølve Storm Falkenberg kom herefter på Høng 
Kostskole. Et sted “uden mange nærværende 
voksne”, som de beskriver det. Her gik de i gymna-
siet, hvor det eneste, Sølve Storm Falkenberg tænkte 

på, var at få et højt nok snit, så de kunne komme ind 
på psykologistudiet i København. 

– Det eneste jeg havde var min hjerne. Den var 
min billet til et bedre liv. Jeg kunne læse, fra jeg var 
tre-fire år gammel, og siden jeg har kunnet huske, er 
jeg forsvundet ind i bøgernes verden. Det var faktisk 
min far, der plantede idéen om at være psykolog 
tilbage i omkring 6. klasse, da han fortalte mig, at det 
var min opgave at bygge bro mellem den åndelige 
verden og den videnskabelige med min karriere. 
Intet mindre. Det kunne jeg ikke lige genkende. 
Men det gav tidligt mening for mig, at jeg ønskede 
at blive psykolog.

Hvad hvis jeg kom på forsiden af Se og Hør? 
Sølve Storm Falkenberg understreger, at de ude-
lukkende deler ud af egne oplevelser, “når det giver 
mening”.

– Et godt eksempel er, hvis jeg får muligheden 
for at træde ind i en rollemodel-position, der viser 
håb. Fx hvis jeg møder unge i socialforvaltningen, 
der fortæller mig, at de har været udsat for overgreb, 





hader deres krop, ikke kan finde ud af deres seksualitet eller 
føler sig presset til at være sexarbejder. Her kan jeg vælge at 
sige: Jeg har været samme sted som dig, du har intet at skamme 

dig over. Den opfattelse af at være ulækker, den kan forandre 

sig. Og så kan jeg fortælle om de babyskridt, jeg langsomt selv 
tog mod at se mig selv som nonbinær, der kulminerede med, at 
jeg i 2017 klippede mit hår af og et par år senere skiftede navn.

Og det virker at bruge sig selv, forklarer Sølve Storm Fal-
kenberg, der ofte får feedback fra de unge, som siger, at du er 

den eneste, jeg kan sige de her ting til, eller hvor er det vildt at 

være 13 år og tale med en 30-årig, der også er nonbinær. Mine 

forældre tror bare, det er en fase.

Sølve Storm Falkenberg er også opmærksom på, at de unge 
har slået sig på mange voksne og kan have svært ved at føle 
tillid til psykologer med et ressourcestærkt blik. 

– Jeg lukkes ind i varmen, fordi de ved, at jeg har været en 
bandit. Eller er blevet gjort til en bandit.

De forklarer, at hvor peer-to-peer-tilgangen er udbredt i 
socialpædagogikken, er det ikke almindeligt i psykologien. De 
understreger, at der naturligvis er en hårfin balance, når man 
bruger sig selv, og at man konstant skal være opmærksom på, 
om man krydser en grænse. 

– I en årrække var jeg i tvivl om, hvorvidt jeg skulle fortælle, at 
jeg også selv har arbejdet som sexarbejder eller kom fra social 
udsathed. I lang tid var jeg overbevist om, at hvis det kom frem, 
ville jeg blive fyret fra samtlige kommende arbejdspladser. Jeg 
overvejede endda at droppe ud af psykologi. For hvad hvis det 
nu kom på forsiden af Se og Hør en dag? Så ville jeg miste alt. 
Men jeg har besluttet at være transparent og owne det. Jeg har 

jo den her bagage, og det er min erfaring, at det kun styrker 
relationen til dem, jeg vil hjælpe. Jeg føler på ingen måde, at 
jeg sovser rundt i en lidelsesfortælling, men at jeg insisterer 
på en relation fra menneske til menneske. Fra hjerte til hjerte.

Opfordring: Vi skal være mere ydmyge
Da Sølve Storm Falkenberg begyndte på universitetet, havde 
de en skelsættende oplevelse med en medarbejder, der havde 
forsket i sexarbejde. ”Prostitution”, som medarbejderen ifølge 
Sølve Storm Falkenberg konsekvent kaldte det. Sølve Storm 
Falkenberg erindrer forelæsningen som et oplæg, der, for dem, 
tegner stereotyper om, hvilke kvinder der ”typisk” bedriver 
sexarbejde. Som de husker det, proklamerede medarbejderen 
i en lidt lummer tone, at der derfor ikke var særlig stor forskel 
på psykologer og prostituerede, da man jo bliver betalt for at 
give noget af sig selv.

– I det øjeblik gik det op for mig, at bare fordi man forsker 
i noget, behøver man ikke nødvendigvis at forstå eller føle så 
meget empati for de mennesker, man taler om. Samtidig stod 
det klart, at medarbejderen bestemt ikke forventede, at nogen 
med den livserfaring sad her, blandt elitens børn. I resten af 
min studietid forsøgte jeg at hive så meget kritisk litteratur, 

” Jeg lukkes ind i 
varmen, fordi 
de ved, at jeg 
har været en 
bandit. Eller er 
blevet gjort til 
en bandit.”

→

332023 | Nr. 1 | P | Normkritik



feminisme, queer-teori, sociologi og kønsforskning 
ind som overhovedet muligt for at finde noget, der 
gav mere mening for mig, forklarer Sølve Storm 
Falkenberg, der understreger, at de både under-
støtter klienter, der ikke er tilfredse med at være 
sexarbejdere og dem, der ønsker en anden vej i livet. 

– Det handler om at tage udgangspunkt i den 
enkeltes behov. Jeg taler ikke ind i skam, men i håb.

Sølve Storm Falkenberg har flere drømme for 
fremtiden. De vil gerne skrive, finpudse det narra-
tive og har både planer om at blive supervisor og 
måske sexolog med særligt blik for ikke-normative 
tilgange. De ville også ønske, at der var flere steder 
i landet, der havde fokus på socialt udsatte, unge 
LGBTQIA+-personer, og så har de et ønske om en 
mere modig psykologstand. 

– Jeg vil gerne invitere til, at vi skal være mere 
ydmyge som psykologer. Vi har som sagt muligheden 
for at hjælpe mange mennesker, men vi skal øve os 
i at stille os ved siden af vores klienter og se dem 
som eksperter i deres eget liv. ✻

SØLVE STORM FALKENBERG
F.  1993

• Færdiguddannet cand.psych. i 2020.
•  Har opnået et ”Gender Certificate+” fra KU, 

der kvalificerer til at undervise, forske og 
arbejde med emner for køn, krop, seksualitet 
og diversitet.

•  Arbejder dels som underviser og privatprakti-
serende psykolog, hvor mange af deres klien-
ter er queer, dels i socialforvaltningen i Køben-
havns Kommune, hvor de er gruppeleder for 
QLUBB1 i De Unges Hus, et tilbud til udsatte 
unge i alderen 12-18 år, der tilhører LGBTQAI+.
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SPECIALE
TikTok i børnehøjde
Et speciale om  
børns kulturelle  
imitationsprocesser 
gennem TikTok

Det vrimler med interessante psykolog-
faglige specialer på de danske univer-
siteter. Her skriver Mathias Nimgaard 
Larsen, cand.psych., om sit speciale med 
titlen Becoming a TikToker. A study of 
persistent imitation and developmen-
tal processes, der blev forsvaret den 20. 
januar 2022 ved Københavns Universitet.

Det er mig en ære at indlede P’s speciale-
stafet med et kort skriv om mit eget spe-
ciale, der i januar 2022 var afslutningen 
på fem og et halvt års psykologistudie. 
Mit speciale blev skrevet på baggrund 
af en forskningspraktik ved Institut for 
Psykologi på Københavns Universitet, 
hvor vi i forskningsklyngen Cultural Life 
Course Studies ønskede at videreudvikle 
begreber for imitation som sociokulturel 
udviklingsproces. Gennem størstede-
len af min studietid har jeg dykket ned i 
spørgsmålet om digitaliseringens betyd-
ning for børns udvikling, og jeg har særligt 
interesseret mig for emner som børns 
skærmtid, computerspil og digitale 
medier. I mit projekt valgte jeg derfor 
at integrere disse udviklingspsykologi-
ske problemstillinger ved at fokusere på 
børns brug af det digitale medie TikTok. 
Mit projekt havde således to ben at stå 
på: Dels ønskede jeg at videreudvikle, 
hvordan man kunne forstå imitation som 
begreb for børns udviklingsprocesser, og 
dels ønskede jeg at undersøge, hvordan 
TikTok indgik i børns hverdagsliv. 

I mit speciale trak jeg hovedsageligt 
på James Mark Baldwins (1861-1934) 
omfattende begrebsapparat. Baldwin 

er en af de mest indflydelsesrige, men 
mindst kendte amerikanske psykolo-
ger, der i begyndelsen af 1900-tallet gik 
i den akademiske glemmebog, fordi han 
blev arresteret på et bordel. Ikke desto 
mindre har Baldwins arbejde været 
en vigtig inspirationskilde til bl.a. Jean 
Piaget og Lev Vygotsky, der videreud-
viklede Baldwins procesorienterede 
udviklingspsykologi. Det var særligt 
Baldwins begreb om vedvarende imi-
tation, der var omdrejningspunktet for 
mit speciale. I modsætning til nutidens 
forståelse af imitation som en mekanisk 
1-1-efterligning, så var den vedvarende 
imitationen for Baldwin en intentionel og 
meningsskabende proces, hvor barnet 
bliver sig selv gennem den Anden. Det 
indebærer, at barnet på kreativ vis udvæl-
ger og transformerer betydningsfulde 
praksisser på en personlig måde igen 
og igen. Den vedvarende imitation er 
dermed kendetegnet som en proces, 
hvor stabilitet og forandring skabes på 
en og samme tid. Det skyldes, at stabi-
litet vedligeholdes dynamisk gennem 
barnets tilbagevendende imitationer 
af de betydningsfulde praksisser, men 
at hver gentagelse netop er anderledes 
fra tidligere ”versioner”.

Mit empiriske arbejde bestod af inter-
views med pædagogisk personale og 
børn i alderen 10-12 år på en fritidsklub. 
De udførte interviews handlede om, 
hvad børn var optagede af, når de brugte 
TikTok, hvorfor TikTok var vigtigt for dem, 
og hvordan TikTok indgik i deres sociale 
relationer. Børnene viste mig deres favo-
ritvideoer, de tegnede forskellige videoer 
på et stykke papir, og jeg deltog selv i 
konstruktionen af nye videoer. Ad flere 
omgange gav de udtryk for, at deres 
videoer ikke måtte være identiske med 
andre på TikTok, men de måtte heller ikke 
være for forskellige. Videoerne funge-
rede derfor som nedslag til at analysere 
imitationsprocesser, idet børnene ofte 
efterlignede og gav et personligt tvist til 
forskellige ”TikTok-trends”. Børnene gav 
udtryk for, at der var nogle vigtige feed-
backprocesser, der havde betydning for, 

hvordan de videreførte trends på en per-
sonlig måde. Hvis indholdet skulle være 
godt nok, skulle det “godkendes” af andre 
TikTokere, bl.a. børnenes ”små venner” på 
TikTok gennem hhv. videovisninger, nye 
følgere eller positive kommentarer. Dog 
var det forskelligt, hvilke trends børnene 
(re)producerede igen og igen. Mens nogle 
var optagede af at lave ”fanvideoer” til 
deres idoler, så brugte andre tid på at vise 
små klip fra hverdagen til deres venner. 
Børnene skabte og vedligeholdt med 
andre ord engagementer i tilværelsen, 
når de imiterede trends gennem mediet.

Med projektet ønsker jeg at nytænke, 
hvordan vi kan tilgå spørgsmålet om 
digitaliseringens betydning for børns 
udvikling. Det er vigtigt, fordi vi på nuvæ-
rende tidspunkt mangler begreber til at 
forstå, dels hvorfor det er meningsfuldt 
for børn at deltage i digitale praksisser, 
dels hvilken kultur de herigennem bliver 
medskabere af. 

Læs mere om projektet her:

 Larsen, M. N. (2022) Den upassende Tik-
Tok-video. Perspektiver på det pædagogi-
ske arbejde med børns digitale dannelses-
projekter. I Dansk Pædagogisk Tidsskrift 
2022(3). dpt.dk/temanumre/2022-3/
den-upassende-tiktok-video/ 

 Larsen, M. N. (2022) Digitalisering i børne-
højde. TikTok og imitationsprocesser.  
I Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift 59 
(3), 70-81

 Larsen, M. N. (2022) Personal and social 
guidance in children’s development.  
How youth personalize and (re)construct 
digital TikTok-practices. I Integrative  
Psychological and Behavioral Science 
(2022). doi.org/10.1007/s12124-022-09712-5 

 Larsen, M. N. (2022). TikTok er de unges 
statuskamp. TikTok som ungdomskul-
tur. Kommunikationsforum.dk/artikler/
TikTok-som-ungdomskultur-

 Larsen, M. N. (2021) Skærmtid kan sagtens 
være legetid. kristeligt-dagblad.dk/debat/
skaermtid-kan-sagtens-vaere-legetid

 Larsen, M. N. (2021) Psykologistuderende: 
Lad os gentænke vores forståelse af 
skærmtid. kristeligt-dagblad.dk/debat/ 
psykologistuderende-lad-os-gentaenke- 
vores-forstaaelse-af-skaermtid.
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Hvordan gør vi det? 
I stedet for kategorisk at konkludere, at 
noget er underligt, forkert eller dårligt, 
som der har været tendens til med børn 
og unges interaktion med fx TikTok, så 
vil min opfordring være, at vi undersø-
ger, hvorfor og hvordan TikTok bliver 
meningsfuldt for børnene. Åbent, nys-
gerrigt og ikke-fordømmende. 

Du har et eksempel med det, du kalder 
den “upassende TikTok-trend” fra 2020 
med sangen WAP (akronym for Wet-Ass 
Pussy) af Cardi B.  I din undersøgelse 
blev trenden af en pædagog kaldt ”upas-
sende”. Hvad lå til grund for det?
Det var særligt lyrikken og dansens 
meget seksuelle karakter, som pæda-
gogen ikke syntes var sober, og som hun 
var nervøs for kunne have konsekvenser 
for barnet, hvis barnets efterligning blev 
offentliggjort. Men i stedet for at opstille 
et forbud mod TikTok, så gik pædago-
gen faktisk i dialog med børnene. Hun 
satte ord på, at de gjorde hende utilpas 
og forsøgte at forklare, hvordan andre 
måske ville opfatte videoen. Min pointe 
her er, sat lidt på spidsen, at vi i arbejdet 
med børns digitale dannelse er nødt til at 
være nysgerrige efter at forstå, hvorfor 
det for børn kan være meningsfuldt at 
danse og synge om en “sjaskvåd fisse”. 
Også fordi det er børnenes demokra-
tiske ret at blive hørt. Det er en pointe 
inden for de sociokulturelt orienterede 
udviklingstraditioner, at menneskers 
oplevelser kan divergere og konvergere, 
og pædagoger kan fx opfatte WAP som 
voldsomt og upassende, men for nogle 
børn var det bare en leg. For andre var 
det en udforskning af noget sensuelt, 
og for andre igen anede de simpelthen 
ikke, hvad sangen handlede om.

Hvordan har du videreført den viden, 
du fik i forbindelse med dit speciale til 
dit nuværende job?
Noget af det, jeg lærte i mit speciale, var 
at have fokus på, hvordan børn engagerer 
sig i deres liv. Når jeg laver interviews 
med børn i dag, så fokuserer jeg på, hvad 

der optager dem, og jeg lægger mærke 
til bittesmå detaljer, som man nemt kan 
overse, men som er betydningsfulde. 
Som hvis et barn siger: Det går stærkt 
i skolen, så dykker jeg ned i det og forsø-
ger at forstå præcis, hvad barnet mener. 
Metodisk har jeg også videreført erfarin-
gen med, at børnesamtaler ikke behøver 
at være så formaliserede. I en af mine 
allerførste børnesamtaler talte vi fx om 
slik i et kvarter. Med en anden gik jeg 
ud og spillede fodbold. Jeg forsøger mig 
med en nysgerrig og mere ustruktureret 
tilgang, for jeg har fundet ud af, at det 
ikke er metoden, men formålet, der er 
det vigtigste: Hvor vil det her barn hen? 

Hvad tænker du om PPR-områdets ry? 
Jeg tror, det meste af den her lidt ærger-
lige diskurs bunder i, at folk rent faktisk 
ikke ved, hvad vi laver. Der bliver ofte 
tegnet lidt for karikerede billeder af os: at 
vi ikke indstiller hurtigt nok til psykiatrien, 
at vi bruger al vores tid på psykologfag-
lige undersøgelser. Faktisk går det meste 
af min tid med at beskrive, vurdere og 
vejlede, så vi rent faktisk sikrer os, at de 
her børn udvikler sig. Jeg synes, det er et 
ekstremt meningsfuldt arbejde. ✻

Q&A
“Hvis vi vil blive klogere 
på børns hverdagsliv,  
skal vi tage TikTok- 
brillerne på”

Af Nana Toft, journalist

Du har skrevet speciale om, hvordan 
TikTok indgår i børns hverdagsliv. Hvad 
overraskede dig mest i den proces?
Hvor meget teknisk viden børn har.  Inden 
jeg startede min undersøgelse, havde 
jeg en ret god fornemmelse af, hvordan 
TikTok fungerede, men jeg blev sat af. 
Ikke kun teknologisk, men der var også 
TikTokkere, jeg aldrig havde hørt om. Og 
så var jeg overrasket over, hvor meget 
der var på spil for børnene. 

På hvilken måde?
Der var for eksempel den her pige, der var 
fan af af Charli D’Amelio (TikTokker med 
113 mio. fans,  red.). Hendes største drøm 
var, at Charli D’Amelio ville se den video, 
hun havde imiteret. Hun havde brugt utro-
lig lang tid på sin video, for så ville der jo 
være større chance for, at hendes store 
idol ville se den. Det skærpede naturligvis 
mit fokus på det mellemmenneskelige 
ansvar, vi alle har, men som særligt også 
influencere har. Hvis de gør noget, der 
ikke er bæredygtigt, så kopierer børn 
det jo, og hvis du køber præmissen om, 
at vi bliver os selv gennem andre, så 
stiller det et krav til, hvordan du opfører 
dig på nettet. Men for mange børn og 
unge er TikTok betydningsfuldt for deres 
udvikling, og vi er derfor nødt til at tage 
TikTok-brillerne på og udforske, hvorfor 
det her fænomen engagerer dem. 

Mathias Nimgaard Larsen
F. 1995

• Færdiguddannet psykolog i januar 2022. 
•  Arbejder som psykolog i PPR i Lyngby- 

Taarbæk Kommune, hvor han har været 
ansat siden august 2022. Har skrevet  
speciale om, hvilken betydning digitale 
medier, særligt TikTok, har for børns 
udvikling og hverdagsliv. 
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INTRODUKTION
Obsessiv kompulsiv lidelse (OCD) er karakteri-
seret ved tilbagevendende samt ubehagelige 
tvangstanker (obsessioner) og/eller tvangshand-
linger (kompulsioner). Antallet af børn og unge, 
som kæmper med OCD, er ifølge Vidensråd for 
Forebyggelse (2021) steget markant de seneste 
25 år, med prævalensraten værende nu næsten 
1 % hos børn og unge i alderen 10-24 år. I forbin-
delse med covid 19-pandemien og det nye fokus 
på hygiejne og bakterier estimeres det, at endnu 
flere børn vil blive ramt af tvangstanker og -hand-
linger. Et dansk studie fra 2020 (Nissen et al., 2020) 

bekræfter denne hypotese, idet der er set en for-
værring i tvangs- og depressive symptomer såvel 
som undgåelsesadfærd hos børn og unge med OCD 
siden covid 19-pandemiens indtog. Disse tal tegner 
et dystert billede af, hvordan børn og unge, som 
allerede kæmper med OCD, får det dårligere, og 
at flere børn og unge generelt har det mere svært 
end tidligere, og flere dermed har behov for hjælp. 
Fra forskningen ved vi, at jo længere børn og unge 
med OCD går ubehandlet, des dårligere er deres 
prognose (Tolstrup & Reinholdt-Dunne, 2020). På 
baggrund af dette er det af yderste vigtighed, at 
børn med OCD bliver behandlet hurtigt og effektivt.

Metakognitiv gruppeterapi  
for børn og unge med  

OCD: et pilotstudie 
 

Dette forskningsprojekt havde til formål at undersøge 
gennemførligheden samt effekten af metakognitiv gruppeterapi  

hos børn og unge med obsessiv kompulsiv lidelse. 

Marie Louise Reinholdt-Dunne,  
ph.d., cand. psych.aut., lektor på 

Københavns Universitet

Kira Svenstrup,  
stud.cand.psych. 

Marie Tolstrup, cand.psych.aut., 
specialist og supervisor i psykoterapi 

med børn og unge.
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METAKOGNITIV TERAPI
Metakognitiv terapi (Wells, 2009) har vist sig at være 
en særdeles effektiv terapiform til at behandle 
emotionelle lidelser hos voksne (Normann et al, 
2018), men der er meget få studier, der har under-
søgt effekten af metakognitiv behandling af børn 
og unge. Forskningsresultater med børn og unge 
med emotionelle lidelser peger dog på, at meta-
kognitiv terapi også her er en effektiv behand-
lingsform. Det største studie med børn og unge, 
som er udgivet, omhandlede behandling af gene-
raliseret angst (Esbjørn, Normann, Christiansen & 
Reinholdt-Dunne, 2018). Resultaterne indikerede, 
at 86,4 % af de 44 børn, som var med i studiet, ikke 
længere opfyldte kriterier for generaliseret angst 
efter endt behandling. Til sammenligning er effek-
ten af kognitiv adfærdsterapi normalt på 55-60 % 
(James, Soler & Weatherall, 2009), hvad enten den 
er administreret i individuelt format, gruppeformat 
eller gennem forældre. Selvom det på nuværende 
tidspunkt er for tidligt at sige, om metakognitiv terapi 
er mere effektiv end andre terapiformer til børn og 
unge med emotionelle lidelser, er resultaterne fra 
disse undersøgelser ganske lovende, idet de viser 
en tydelig positiv effekt af behandlingen. 

METAKOGNITIV TERAPI TIL OCD
I 2006 blev den første forskningsartikel om meta-
kognitiv terapi til børn og unge med OCD publiceret. 
Ti børn og unge i alderen 8-17 år blev tilfældigt tildelt 
enten metakognitiv terapi eller kognitiv adfærdste-
rapi, som er den mest udbredte behandlingsmetode 
til OCD. Resultater viste, at begge terapiformer er 
særdeles virksomme for OCD. Siden 2006 er der 
forsket videre på voksenområdet, hvor metakog-
nitiv terapi fortsat har udvist gode resultater (fx 
Papageorgiou et al., 2018), men desværre er der 
ikke forsket videre på børne- og ungeområdet. På 
baggrund heraf ønskede vi at undersøge henholds-
vis gennemførligheden og effekten ved anvendel-
sen af metakognitiv terapi til børn med OCD, samt 
undersøge behandlingseffekten af denne metode 
anvendt i gruppeformat. 

HYPOTESE
Baseret på fund fra ovennævnte litteratur – pri-
mært fra voksenområdet – er vores hypotese, at 
metakognitiv gruppebehandling til børn og unge 
med OCD er effektivt.

METODE
I dette pilot-forskningsprojekt er der indtil videre 
gennemført tre forløb med metakognitiv gruppebe-
handling af børn og unge med OCD. I det følgende 
vil disse samlet blive betegnet pilotgruppen. 

DELTAGERE
Deltagere i pilotgruppen bestod af 11 børn i alderen 
11-17 år. Heraf er fordelingen henholdsvis ni piger 
og to drenge. 

MATERIALE OG PROCEDURE
Forud for gruppeforløbenes start har alle deltagere 
med deres forældre først og fremmest deltaget i 
en indledende udredning, hvor det afklares, om de 
diagnostiske kriterier for OCD har været opfyldt. 
Til dette anvendte vi Anxiety Disorders Interview 
Schedule – child version (ADIS-c). Såfremt delta-
gerne også opfyldte kriterier for andre angstlidelser, 
var dette ikke et eksklusionskriterie, blot OCD var 
primærdiagnose.

Efter udredningen har hver deltager haft to 
individuelle sessioner à en times varighed. Den 
første session var afsat til udfyldning af Yale-Brown 
Obsessive Compulsive Scale (CY-BOCS), hvor ind-
hold og omfang af obsessioner og kompulsioner 
vurderes. Ydermere måltes gruppedeltagernes 
niveauer af angst og depression rapporteret via 
Revised Children’s Anxiety and Depression Scale 
(RCADS), og deres bekymringsniveau blev målt 
via Penn State Worry Questionnaire (PSWQ). Ved 
den anden individuelle session udarbejdede den 
enkelte gruppedeltager en individuel metakognitiv 
caseformulering. 

Selve gruppebehandlingen bestod af otte ugent-
lige sessioner à to timers varighed. Ved henholdsvis 
første, tredje, sjette og afsluttende ottende grup-
pegang målte vi deltagernes metakognitive over-
bevisninger via Obsessive-Compulsive Disorder 
scale (OCD-s). 
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Inkluderet i gruppebehandlingsforløbet var 
ydermere to forældreworkshops. Disse var placeret 
henholdsvis før gruppeforløbets opstart og efter 
den fjerde session, halvvejs i forløbet. Den første 
workshop vedrører primært information om selve 
forløbet, hvad man kan forvente, når sit barn går i 
terapi, psykoedukation om OCD samt introduktion 
til metakognitiv terapi og de tilhørende teknikker, 
der anvendes i gruppeforløbet. Den anden works-
hop er primært baseret på forældreværktøjer ift., 
hvordan de støtter deres barn bedst muligt i at bruge 
de tildelte værktøjer. Efter hver endt gruppesession 
fik forældrene tilsendt en mail med opsummering 
af dagens program. I denne mail indgik ligeledes 
en beskrivelse af hver enkelt gruppedeltagers 
individuelle hjemmearbejde til næste gang. 

Efter endt gruppeforløb udfyldte deltagerne 
ovenstående spørgeskemaer (ADIS-c, CY-BOCS, 
RCADS, PSWQ), hvor vi atter målte indhold og 
omfang af obsessioner og kompulsioner samt 
angst-, depressions- og bekymringsniveauer.

RESULTATER
Efter endt behandling viste ADIS-c ved post test, 
at 82 % af gruppedeltagerne ikke længere opfyldte 
de diagnostiske kriterier for OCD. Derudover fandt 
vi signifikante fald i scores ved hhv. RCADS, PSWQ, 
OCD-s og CY-BOCS (jf. tabel 1).

DISKUSSION
Vores pilotstudie støtter vores hypotese og indikerer, 
at metakognitiv gruppebehandling kan være en 
lovende behandling til børn og unge med OCD. Hvad 
er det så, der gør metakognitiv terapi mere effektiv 
og attraktiv for børn såvel som forældre? Metakog-
nitiv terapi fokuserer på, hvordan vi forholder os til 
vores tanker, til forskel fra kognitiv adfærdsterapi, 
der beskæftiger sig med specifikke tankers indhold. 
En af de teknikker, som metakognitiv terapi anven-
der, er direkte træning af opmærksomhed, hvilket 
børnene gang på gang giver udtryk for er utrolig 
hjælpsomt til at få bedre styr på tvangstankerne.  

BEGRÆNSNINGER
Ovenstående er et pilotstudie og derfor baseret 
på et forholdsvis lille sample, hvorfor der kræves 
yderligere forskning, før endelige konklusioner kan 
drages. 

KLINISKE IMPLIKATIONER
Den viden, der opnås gennem tilføjelsen af dette 
pilotstudie samt den endelige undersøgelse, med en 
større sample, kan være grundstenen for fremtidig 
bekæmpelse af OCD blandt børn og unge i Danmark, 
da øget indsigt i menneskets regulering af basale 
funktioner (følelser og opmærksomhed) vil kunne 
anvendes i udvikling af stadig bedre behandlingsme-
toder. Dette vil gøre psykologer i stand til bedre og 
hurtigere at hjælpe børn og unge med OCD, som er 
en af de sværeste emotionelle lidelser at behandle.

ANERKENDELSER
Vi ønsker at takke de deltagende børn og unge 
samt deres familier. ✻
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Tirsdag 26. september 2022 kl. 10.00 - torsdag 28. september 
2023 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: 5.595 kr. eksl. moms.
Pris for øvrige DP medlemmer: 5.995 kr. eksl. moms.
Pris for psykologer, der ikke er medlemmer af DP: 6.995 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.
Tilmeldingen skal ske via www.mitdp.dk. Følg herefter anvis- 
ninger på siden.  
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.dk

 

Når hverdagslivet traumatiserer
Den svære balance i moderne livsførelse

VINGSTED 2023

Årets Vingstedkursus sætter fokus på traumer i bred 
forstand hos børn og unge og på forældrenes centrale 
rolle som sensitive omsorgsgivere og nødvendige grænse-
sættere. 

I moderne tid har opfattelsen af børn ændret sig, og 
dermed også forståelsen af, hvad der er vigtigt i børns liv, 
hvad børn skal kunne og hvad børn må. Dette påvirker 
den måde voksne møder børn på, de krav der stilles og 
fordelingen af ansvar mellem børn og voksne. 

Som kommunale psykologer, møder vi børnene, forældre-
ne og fagpersonerne, når hverdagslivet ikke lykkes og de 
tilgange voksne møder børn med, bliver medskabende 
for fejludvikling og mistrivsel, og reaktionerne hos børn 
og unge, bliver svære at forstå og håndtere. 

I løbet af kurset kommer oplægsholderne med forskellige 
bud på, hvordan vi undersøger, vurderer og arbejder med 
samspillet mellem børn/unge og voksne – og hvorfor det 
er vigtigt.  

 Tidspunkt:

Sted:

Målgruppe:

Kursusafgift:

Tilmelding og info:

TEMA

fra aftensmad til lægelig behandling. Stress og usikkerhed hos 
børn og unge samt vanskeligheder ved at skulle gøre noget, 
som de ikke er motiveret for, kan være konsekvenser af en 
sådan ”lystbetonet” tilgang til opdragelse.   

Frej Prahl har tidligere beskrevet, at tilknytningsprocessen 
både er hierarkisk og horisontal, og han giver bud på hvordan 
der etableres et sundt hierarki i familien, og hvordan tenden-
serne i moderne opdragelsesstil og ”de viljestærke børn” kan 
hænge sammen med andre samfundstendenser og sættes 
op imod en markant stigning i antallet af børn og unge, der 
mistrives. 

”Han gør umotiveret tarvelige ting ved de andre og alle er 
bange for ham” v/Camilla Obel og Maria Dressler
Camilla Obel er uddannet lærer og efterfølgende i forskellige 
terapeutiske og traumeorienterede tilgange. Hun har været 
skoleleder og har sammen med Maria Dressler, der er uddan-
net psykolog stiftet HAFU – institut for liv. 
 
Dagen har: Et kærligt blik på de børn og unge, som viser os, at 
livet er svært med vrede og aggressive udtryksformer. 
”Hurra for vreden”. Vreden hjælper os til at sige fra, sætte 
grænser og være handlekraftige. Det giver derfor god mening, 
når vreden fylder meget hos børn og unge, som er belastede 
af deres liv, utrygge eller oplever deres udviklingsbetingelser 
truet. Men vreden udtrykker sig ofte uhensigtsmæssigt og 
med konsekvenser både for omgivelserne og for børnene og 
de unge selv. Ofte opstår der dynamikker i det sociale, som 
forstærker vreden. De vrede børn og unge tillægges dårlige 
hensigter og fortolkes og håndteres på måder, der gør det 
værre, når vi vil gøre det bedre. Det genererer afmagt og 
smerte. 

Men hvad reagerer børn og unge på – hvorfor er børnelivet 
blevet så udfordrende for børn - også dem, der viser det på 
andre måder? 

Dette ser vi på i dagens workshop, hvor vi også vil introducere 
metoder og greb til at reducere problematiske udtryksformer 
og styrke tryghed og tillid. Vi vil blandt andet have fokus på 
skamreducerende og tolerancevindueudvidende metoder, 
sammenhængen med søvn, spise og kontaktproblemer, hvor-
dan børn og unges problemer er løsninger og forskellen på at 
tage børn bogstaveligt og alvorligt. 
Workshoppen tager afsæt i en almenpsykologisk (social 
udviklingspsykologisk) og traumeinformeret tilgang. 

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/ Marian J.  
Bakermans-Kranenburg & Marinus H. van IJzendoorn

Supporting families through Video-feedback Intervention 
promoting Positive Parenting and Sensitive Discipline 
(VIPP-SD)
Marian J. Bakermans-Kranenburg (Ph.d) og Marinus H. van
IJzendoorn (Ph.d) har forsket i udviklingen af tilknytningsmønstre 
mellem forældre og børn, og samspillet mellem biologi og miljø- 
faktorer. Marinus H. van Ijzendoorn er en af hovedforskerne i 
”Generation R” – et stort studie i Amsterdam, og Marian J. 
Bakermans-Kranenburg forsker i tilknytning og emotionel regule-
ring i Lissabon.

Børneopdragelse er krævende og nogle gange udmattende, da 
forældre er nødt til at holde flere bolde i luften på én gang. For 
at undgå, at forældre brænder ud og bliver ramt af afmagt, kan 
de have brug for tid til at reflektere over, hvordan de håndterer 
udfordringerne ved at opdrage børn, der både har brug for en 
sensitiv og mild tilgang og tydelig grænsesætning.  

På temadagen præsenteres en Video-feedback interventions- 
model, der fremmer ”Positive Parenting” (VIPP-SD) ud fra 
tilknytnings- og social læringsteori, og det vil blive gennemgået, 
hvordan metoden kan bruges i praksis. VIPP-SD er blevet under-
søgt i mere end 25 randomiserede studier, og resultaterne peger 
på, at metoden fremmer omsorgspersoners sensitivitet og tryg 
tilknytning hos børn.  

På trods af fremherskende ideer om arvelighed som dominerende 
ift. børns udvikling (“Parents matter but don’t make a difference” 
according to geneticist Robert Plomin), argumenterer Marian 
og Marinus for, at omsorgsmiljøet har væsentlig indflydelse, og 
at ændringer i forældrenes adfærd fører til ændringer i deres 
børns tilknytningsstil, og at disse ændringer bliver indlejret i både 
forældrenes og børnenes neurobiologi, og derfor bliver vedvaren-
de over tid. Miljøet bliver således også biologien: Nurture turned 
into nature.

13.00-14.00: Frokost
14.00-17.00: Fælles temadag – 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

Et barns vigtigste voksne er forældrene. Når et barn har trivsels- 
eller udviklingsmæssige vanskeligheder, er forældrene derfor 
ofte de bedste primære hjælpere, forudsat, at de har tilstræk-
kelige personlige ressourcer. 
 
Som primære hjælpere får forældrene en central rolle. Den 
rolle kan de have brug for hjælp til at varetage, og hjælpen kan 
en psykolog give dem.
 
Workshoppen retter opmærksomheden mod psykologens 
muligheder for sammen med forældrene at forsøge at forstå 
barnets vanskeligheder og traumatiserende oplevelser på 
baggrund af historien og hverdagen, at vejlede forældrene i at 
spejle barnet, og derved både delagtiggøre det i den forsøgs-
vise forståelse og udvikle den sammen med det, at vejlede 
forældrene i at sænke krav og øge hjælp i en periode med hen-
blik på en bedre trivsel og mere velreguleret funktion, at støtte 
forældrene i at fortælle pædagoger og lærere, hvad de gør og 
hvilke erfaringer, de høster – med henblik på at inspirere og 
hjælpe pædagogerne og lærerne.   
 
Gennem oplæg samt dialog i plenum og grupper inviterer 
workshoppen deltagerne til at genoverveje vante tankegange 
om børns vanskeligheder og forældres muligheder.

Børn og traumer /v Thomas Nicolaj Iversen
Thomas Nicolaj Iversen er specialist i børnepsykologi. Thomas 
har bred erfaring med behandling af børn og unge, og psykolo-
giske undersøgelser (herunder børnepsykologiske undersøg- 
elser, forældrekompetenceundersøgelser og traumeudrednin-
ger). Derudover har Thomas erfaring med supervisionsopgaver 
og underviser bl.a. på specialistuddannelsen for psykologer 
ved Dansk Psykolog Forening.

Dagens undervisning har to spor. Begge ud fra en udviklings-
psykologisk referenceramme. Formiddagen vil primært have 
fokus på traumer hos børn og unge. Herunder nyere teori- og 
forskning om børn og traumer, væsentlige elementer i traume-
udredning, nye tilgængelige udredningsredskaber, samt viden 
om traumebehandling. I løbet af eftermiddagen, vil undervis-
ningen sætte fokus på børns samspil med omsorgspersoner. 
Der vil være fokus på konkrete metoder til dette, og hvorfor 
det er et vigtigt genstandsfelt. Både formiddagen og eftermid-
dagen indeholder drøftelser ved bordene. 

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:

Den grænseløse opdragelse v/Frej Prahl
Frej Prahl er uddannet Cand. Psych. Aut. og arbejder til daglig 
med individuel terapi, parterapi samt familieterapi ud fra en 
systemisk tænkning. Han har skrevet flere bøger, herunder bl.a. 
”Aargh! Den sunde vrede i familielivet” Frej Prahl er derudover 
ekspert i DR’s program Fede Forhold samt fast panelmedlem i 
Radio4’s ”Hjælp jeg er forældre”. 

I løbet af dagen kommer Frej Prahl omkring emner, der om-
handler tendenser i moderne opdragelse. Mange forældre 
giver hellere fortabt end at risikere at træde forkert, og børn 
har i høj grad styringen i hjemmet og inddrages i mange be-
slutninger, som de ikke nødvendigvis er modne nok til - om alt 

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

Hvordan hjælper man som psykolog forældre med at 
hjælpe børn, pædagoger og lærere? /v Lars Rasborg
Lars Rasborg er cand.psych. og specialist i klinisk børnepsykologi 
med lang erfaring fra normal- og specialområdet. Lars Rasborg 
har skrevet flere bøger herunder bl.a. sunde børns problemer. 
Se www.lrpsykolog.dk for litteratur og yderligere oplysninger.   

Spørgsmål:

Tirsdag 26. september 2023

Onsdag 27. september 2023

Torsdag 28. september 2023



Tirsdag 26. september 2022 kl. 10.00 - torsdag 28. september 
2023 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: 5.595 kr. eksl. moms.
Pris for øvrige DP medlemmer: 5.995 kr. eksl. moms.
Pris for psykologer, der ikke er medlemmer af DP: 6.995 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.
Tilmeldingen skal ske via www.mitdp.dk. Følg herefter anvis- 
ninger på siden.  
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.dk

 

Når hverdagslivet traumatiserer
Den svære balance i moderne livsførelse

VINGSTED 2023

Årets Vingstedkursus sætter fokus på traumer i bred 
forstand hos børn og unge og på forældrenes centrale 
rolle som sensitive omsorgsgivere og nødvendige grænse-
sættere. 

I moderne tid har opfattelsen af børn ændret sig, og 
dermed også forståelsen af, hvad der er vigtigt i børns liv, 
hvad børn skal kunne og hvad børn må. Dette påvirker 
den måde voksne møder børn på, de krav der stilles og 
fordelingen af ansvar mellem børn og voksne. 

Som kommunale psykologer, møder vi børnene, forældre-
ne og fagpersonerne, når hverdagslivet ikke lykkes og de 
tilgange voksne møder børn med, bliver medskabende 
for fejludvikling og mistrivsel, og reaktionerne hos børn 
og unge, bliver svære at forstå og håndtere. 

I løbet af kurset kommer oplægsholderne med forskellige 
bud på, hvordan vi undersøger, vurderer og arbejder med 
samspillet mellem børn/unge og voksne – og hvorfor det 
er vigtigt.  

 Tidspunkt:

Sted:

Målgruppe:

Kursusafgift:

Tilmelding og info:

TEMA

fra aftensmad til lægelig behandling. Stress og usikkerhed hos 
børn og unge samt vanskeligheder ved at skulle gøre noget, 
som de ikke er motiveret for, kan være konsekvenser af en 
sådan ”lystbetonet” tilgang til opdragelse.   

Frej Prahl har tidligere beskrevet, at tilknytningsprocessen 
både er hierarkisk og horisontal, og han giver bud på hvordan 
der etableres et sundt hierarki i familien, og hvordan tenden-
serne i moderne opdragelsesstil og ”de viljestærke børn” kan 
hænge sammen med andre samfundstendenser og sættes 
op imod en markant stigning i antallet af børn og unge, der 
mistrives. 

”Han gør umotiveret tarvelige ting ved de andre og alle er 
bange for ham” v/Camilla Obel og Maria Dressler
Camilla Obel er uddannet lærer og efterfølgende i forskellige 
terapeutiske og traumeorienterede tilgange. Hun har været 
skoleleder og har sammen med Maria Dressler, der er uddan-
net psykolog stiftet HAFU – institut for liv. 
 
Dagen har: Et kærligt blik på de børn og unge, som viser os, at 
livet er svært med vrede og aggressive udtryksformer. 
”Hurra for vreden”. Vreden hjælper os til at sige fra, sætte 
grænser og være handlekraftige. Det giver derfor god mening, 
når vreden fylder meget hos børn og unge, som er belastede 
af deres liv, utrygge eller oplever deres udviklingsbetingelser 
truet. Men vreden udtrykker sig ofte uhensigtsmæssigt og 
med konsekvenser både for omgivelserne og for børnene og 
de unge selv. Ofte opstår der dynamikker i det sociale, som 
forstærker vreden. De vrede børn og unge tillægges dårlige 
hensigter og fortolkes og håndteres på måder, der gør det 
værre, når vi vil gøre det bedre. Det genererer afmagt og 
smerte. 

Men hvad reagerer børn og unge på – hvorfor er børnelivet 
blevet så udfordrende for børn - også dem, der viser det på 
andre måder? 

Dette ser vi på i dagens workshop, hvor vi også vil introducere 
metoder og greb til at reducere problematiske udtryksformer 
og styrke tryghed og tillid. Vi vil blandt andet have fokus på 
skamreducerende og tolerancevindueudvidende metoder, 
sammenhængen med søvn, spise og kontaktproblemer, hvor-
dan børn og unges problemer er løsninger og forskellen på at 
tage børn bogstaveligt og alvorligt. 
Workshoppen tager afsæt i en almenpsykologisk (social 
udviklingspsykologisk) og traumeinformeret tilgang. 

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/ Marian J.  
Bakermans-Kranenburg & Marinus H. van IJzendoorn

Supporting families through Video-feedback Intervention 
promoting Positive Parenting and Sensitive Discipline 
(VIPP-SD)
Marian J. Bakermans-Kranenburg (Ph.d) og Marinus H. van
IJzendoorn (Ph.d) har forsket i udviklingen af tilknytningsmønstre 
mellem forældre og børn, og samspillet mellem biologi og miljø- 
faktorer. Marinus H. van Ijzendoorn er en af hovedforskerne i 
”Generation R” – et stort studie i Amsterdam, og Marian J. 
Bakermans-Kranenburg forsker i tilknytning og emotionel regule-
ring i Lissabon.

Børneopdragelse er krævende og nogle gange udmattende, da 
forældre er nødt til at holde flere bolde i luften på én gang. For 
at undgå, at forældre brænder ud og bliver ramt af afmagt, kan 
de have brug for tid til at reflektere over, hvordan de håndterer 
udfordringerne ved at opdrage børn, der både har brug for en 
sensitiv og mild tilgang og tydelig grænsesætning.  

På temadagen præsenteres en Video-feedback interventions- 
model, der fremmer ”Positive Parenting” (VIPP-SD) ud fra 
tilknytnings- og social læringsteori, og det vil blive gennemgået, 
hvordan metoden kan bruges i praksis. VIPP-SD er blevet under-
søgt i mere end 25 randomiserede studier, og resultaterne peger 
på, at metoden fremmer omsorgspersoners sensitivitet og tryg 
tilknytning hos børn.  

På trods af fremherskende ideer om arvelighed som dominerende 
ift. børns udvikling (“Parents matter but don’t make a difference” 
according to geneticist Robert Plomin), argumenterer Marian 
og Marinus for, at omsorgsmiljøet har væsentlig indflydelse, og 
at ændringer i forældrenes adfærd fører til ændringer i deres 
børns tilknytningsstil, og at disse ændringer bliver indlejret i både 
forældrenes og børnenes neurobiologi, og derfor bliver vedvaren-
de over tid. Miljøet bliver således også biologien: Nurture turned 
into nature.

13.00-14.00: Frokost
14.00-17.00: Fælles temadag – 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

Et barns vigtigste voksne er forældrene. Når et barn har trivsels- 
eller udviklingsmæssige vanskeligheder, er forældrene derfor 
ofte de bedste primære hjælpere, forudsat, at de har tilstræk-
kelige personlige ressourcer. 
 
Som primære hjælpere får forældrene en central rolle. Den 
rolle kan de have brug for hjælp til at varetage, og hjælpen kan 
en psykolog give dem.
 
Workshoppen retter opmærksomheden mod psykologens 
muligheder for sammen med forældrene at forsøge at forstå 
barnets vanskeligheder og traumatiserende oplevelser på 
baggrund af historien og hverdagen, at vejlede forældrene i at 
spejle barnet, og derved både delagtiggøre det i den forsøgs-
vise forståelse og udvikle den sammen med det, at vejlede 
forældrene i at sænke krav og øge hjælp i en periode med hen-
blik på en bedre trivsel og mere velreguleret funktion, at støtte 
forældrene i at fortælle pædagoger og lærere, hvad de gør og 
hvilke erfaringer, de høster – med henblik på at inspirere og 
hjælpe pædagogerne og lærerne.   
 
Gennem oplæg samt dialog i plenum og grupper inviterer 
workshoppen deltagerne til at genoverveje vante tankegange 
om børns vanskeligheder og forældres muligheder.

Børn og traumer /v Thomas Nicolaj Iversen
Thomas Nicolaj Iversen er specialist i børnepsykologi. Thomas 
har bred erfaring med behandling af børn og unge, og psykolo-
giske undersøgelser (herunder børnepsykologiske undersøg- 
elser, forældrekompetenceundersøgelser og traumeudrednin-
ger). Derudover har Thomas erfaring med supervisionsopgaver 
og underviser bl.a. på specialistuddannelsen for psykologer 
ved Dansk Psykolog Forening.

Dagens undervisning har to spor. Begge ud fra en udviklings-
psykologisk referenceramme. Formiddagen vil primært have 
fokus på traumer hos børn og unge. Herunder nyere teori- og 
forskning om børn og traumer, væsentlige elementer i traume-
udredning, nye tilgængelige udredningsredskaber, samt viden 
om traumebehandling. I løbet af eftermiddagen, vil undervis-
ningen sætte fokus på børns samspil med omsorgspersoner. 
Der vil være fokus på konkrete metoder til dette, og hvorfor 
det er et vigtigt genstandsfelt. Både formiddagen og eftermid-
dagen indeholder drøftelser ved bordene. 

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:

Den grænseløse opdragelse v/Frej Prahl
Frej Prahl er uddannet Cand. Psych. Aut. og arbejder til daglig 
med individuel terapi, parterapi samt familieterapi ud fra en 
systemisk tænkning. Han har skrevet flere bøger, herunder bl.a. 
”Aargh! Den sunde vrede i familielivet” Frej Prahl er derudover 
ekspert i DR’s program Fede Forhold samt fast panelmedlem i 
Radio4’s ”Hjælp jeg er forældre”. 

I løbet af dagen kommer Frej Prahl omkring emner, der om-
handler tendenser i moderne opdragelse. Mange forældre 
giver hellere fortabt end at risikere at træde forkert, og børn 
har i høj grad styringen i hjemmet og inddrages i mange be-
slutninger, som de ikke nødvendigvis er modne nok til - om alt 

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

Hvordan hjælper man som psykolog forældre med at 
hjælpe børn, pædagoger og lærere? /v Lars Rasborg
Lars Rasborg er cand.psych. og specialist i klinisk børnepsykologi 
med lang erfaring fra normal- og specialområdet. Lars Rasborg 
har skrevet flere bøger herunder bl.a. sunde børns problemer. 
Se www.lrpsykolog.dk for litteratur og yderligere oplysninger.   

Spørgsmål:

Tirsdag 26. september 2023

Onsdag 27. september 2023

Torsdag 28. september 2023



Værsgo. Vi giver mere end

75 mio. kr.
i renter til kunder, der er 
medejere af Lån & Spar

Bliv kunde i  
Lån & Spar Bank
Ring 3378 1909, book 
på lsb.dk/dp eller  
skriv til dp@lsb.dk

Sådan får du 5% i rente på din lønkonto   
  Du er medlem af Dansk Psykolog Forening og har  
afsluttet din uddannelse. 

  Du samler hele din privatøkonomi hos Lån & Spar  
(LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af produkter  
og services, som din økonomi kredit vurderes ud fra). 

  De 5% i rente er på de første 50.000 kr. på lønkontoen.  
Fra 50.001-500.000 kr. er renten 0,75%.  
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Mere end 75 mio. kroner! Det fik  
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Tilmelding: www.psykisksundhed.dk/mindfulness-baseret-kognitiv-terapi
Kontakt: info@psykisksundhed.dk, www.psykisksundhed.dk, tlf. 2181 2292

                                                            
Målgruppe: Psykologer og læger (max. 25% andre faggrupper).
          
Formål: Kurset veksler mellem teoretisk og praktisk indføring i mindfulness-baseret kognitiv terapi 
(MBKT). Forløbet udvikler kursistens kompetence til anvendelsen af konkrete mindfulness 
teknikker, der virkningsfuldt fremmer de kurative faktorer i den klassiske kognitive terapi.

Indhold og form:Indhold og form: Kurset er i alt 30 timer fordelt over seks dage. Det omfatter kognitiv terapi 
som grundteori (10 timer) og mindfulness som metodetræning (20 timer) i en bred 
psykoterapeutisk sammenhæng, hvor forskningen på området inddrages. Kurset foregår online 
via en sikker platform.

Godkendelse: Godkendt til specialistuddannelserne: Klinisk børnepsykologi (6.4.4.2.3.) Psykoterapeutiske metoder 30 
timer, Psykoterapi med børn og voksne (12.4.4.2.3.) Anden teoretisk referensramme 30 timer + 
Sundhedspsykologi med børn og voksne (Sundhedspsykologi med børn og voksne (11.4.4.2.2.) Intervention i klinisk arbejde 30 timer + Psykopatologi (13.4.4.2.3.) 
Behandling 12 timer, Psykotraumatologi (14.4.4.2.2.2.) Intervention på individuelt plan i relation til 
længerevarende og kroniske traumer 12 timer. Godkendt også til systematisk efteruddannelse.

Underviser: Kenan Hansen er cand.psych. aut., specialist i psykoterapi og certificeret MBSR-lærer fra University of 
Massachusetts Medical School, U.S.A. Desuden har Kenan en 2-årig uddannelse i kognitiv terapi fra Kognitiv Terapi 
Center i Århus. 

Pris: 6.950 kr. inkl. kursusmateriale, lydfiler og kursusbevis. 
Halv pris for arbejdsledige/studerende/pensionisteHalv pris for arbejdsledige/studerende/pensionister. 
OBS Tilmelder du dig også til vores andre kurser, opnår du 25% rabat ved køb af andet kursus og 50% af tredje kursus.

Dato/tid: 26. april og 10. maj 2023, begge dage kl. 17-20; 27. og 28. april, 11. og 12. maj 2023, alle fire dage kl. 9-16.

             MINDFULNESS-BASERET KOGNITIV TERAPI
(Online-kursus)

Er du konsulent, i ledelsesarbejde eller arbejder
du med terapigrupper, kan du få en integreret,
godkendt psykodynamisk uddannelse med teori, 
supervision og egenterapi i et institut med over 
30 års erfaring. 

Der er plads på følgende uddannelser i Aarhus
fra september 2023:

• 2-årig gruppepsykoterapeutisk uddannelse
• 2-årig uddannelse i organisation og ledelse
• 4-årig gruppeanalytisk diplomuddannelse 

Ansøgningsfrist 4.5 2023

Find flere oplysninger og ansøgningsskema på  
www.IGA-Aarhus.dk

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE I AARHUS

Institut for Gruppeanalyse i 
Aarhus arbejder med udvikling og 
uddannelse indenfor psykoterapi 
og ledelseskundskab. 

Omfang Start

Menneskets sorg - Et vilkår i forandring (AAU-forskning) 3 dage 28/02

Forældrekompetence-undersøgelser 2 dage 14/03

Exners Rorschach System (CS Revised) - Modul  1 3 dage 16/03

Mistrivsel blandt unge (AAU-forskning) 1 dag 12/04

TAT i nyt perspektiv - Thematic Apperception Test 3 dage 18/04

Exners Rorschach System (CS Revised) - Modul  2 5 dage 20/04

Assessment 8 dage 03/05

Traumer og deres effekt på borgere og professionelle 2 dage 03/05

WAIS-IV - Assessment af intelligens 2 dage 11/05

Psykologisk traumebehandling 2 dage 30/05

Exners Rorschach System (CS Revised) - Modul 3 2 dage 15/06

Supervision af andre faggrupper 2 dage 24/08

Psykoterapeutisk behandling 2 dage 18/09

SCID-5-PD 2 dage 07/12

Flere kurser på vej...

Kurser    Efteruddannelser

www.fuaalborg.dk  

Bliv opdateret med den nyeste viden

Folkeuniversitetet

p-nyt.feb2023.fua.indd   1p-nyt.feb2023.fua.indd   1 20-01-2023   10:50:1920-01-2023   10:50:19
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Dansk Psykolog Forening 
Hospitalssektionen

Generalforsamling og temadag om 
Medfølelsens pris

Fredag den 10. marts 2023 kl. 09.00 – 17.00 i Odense

Dagen afholdes på First Hotel Grand, Jernbanegade 18 i Odense, og der 
serveres morgenmad fra kl. 08.30, hvor dagens program starter kl. 09.00.

Udover generalforsamlingen, har vi inviteret psykolog Per Isdal til at afholde 
en temadag om Medfølelsens pris, som også er titlen på hans bog omkring 
“Når professionelle hjælpere har brug for hjælp”.

Nærmere beskrivelse af dagen følger, men man kan allerede tilmelde sig nu 
ved at sende en mail til hospsek@dp-decentral.dk med navn, arbejds-
plads og DP-medlemsnummer.

Det er gratis for medlemmer af Hospitalssektionen at deltage.

    

Hos Euro Accident søger vi en fagligt dygtig autoriseret 
chefpsykolog med erfaring inden for klinisk psykologi og 
lyst til at arbejde i en virksomhed præget af omtanke, han-
dlekraft, nytænkning og en holistisk tilgang til sundhed.

Du kommer til at foretage kliniske vurderinger, yde telefonisk 
rådgivning, vurdere risiko for langtidssygemeldinger og udar-
bejde en specialiseret behandlingsindsats. Derudover skal du 
videreudvikle vores koncept Holdbare Medarbejdere sammen 
med vores nordiske psykologteam samt holde dig opdateret 
på psykologisk viden og samfundstendenser. 

• Du er udadvendt, vant til patientkontakt og god til at skabe 
relationer via telefonen.

• Du kan begå dig i krydsfeltet mellem sundhed og forsikring.
• Du er venlig og hjælpsom, effektiv og fleksibel, selvstæn-

dig og løsningsorienteret med en høj grad af empati.  

En humørfyldt holdspiller og et troværdigt menneske, der 
tør tage ansvar og vise initiativ.

• Du taler og skriver dansk på et tilfredsstillende niveau 
samt forstår svensk og norsk, da man indgår i det nor-
diske psykologteam.

Euro Accident Danmark er en ambitiøs og ansvarlig virksom-
hed med højt til loftet og 40 engagerede kollegaer. Vi har 
fokus på faglig og personlig udvikling.

Arbejdstid: 37 timer om ugen 
Sted: Ørestad, København (tæt ved metro og tog)

Ansøgning kan sendes via vores online ansøgningsformular 
på euroaccident.com/dk. Vi holder samtaler løbende.

Har du spørgsmål, så kontakt venligst Janne Korsgaard på tlf. 
60 37 60 11 eller mail janne.korsgaard@euroaccident.com.

Vi søger en chefpsykolog, 
der ønsker at gøre en forskel

LÆNGEREVARENDE SPECIALISTGODKENDT 
EFTERUDDANNELSE I 

EMOTIONSFOKUSERET PARTERAPI

• Vil du være (endnu) tryggere i dit arbejde med par?  

• Mangler du specialiseringsmodulet i din specialist- 
uddannelse i psykoterapi? 

• Ønsker du på sigt at blive certificeret EFT par- 
terapeut og være en del af et stort internationalt 
netværk af parterapeuter? 

Se mere på www.dkceft.dk eller skriv til
kontakt@lonealgotjeppesen.dk

Jette Simon og Lone Algot Jeppesen udbyder 
længerevarende  efteruddannelse i Emotionsfokuseret 
parterapi – forhåndsgodkendt som en del af DP ś 
specialistuddannelse i psykoterapi – voksne med 
start 5. sept. 2023.

Jette Simon 
Cand. Psych. 

EFT træner

Lone Algot 
Jeppesen 
Cand. Psych. 
EFT supervisor

Seniortræf i KBH 
I foråret 2023 mødes Seniortræf

• 25. februar
• 15. april 
• 3. juni 

Møderne foregår som altid i Dansk Psykolog 
Forenings lokaler i Stokholmsgade 27 

København Ø.

Læs om arrangementerne på 
www.dp.dk/senior
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Underviser(e) til kurset 
’Med organisationen i fokus’

Dansk Psykolog Forening søger underviser(e) til kurset 
’Med organisationen i fokus’. 

Kurset er et af de tre kurser på Arbejds- og Organisationspsy-
kologisk fællesmodul, som skal sikre en grundlæggende intro-

duktion til arbejds- og organisationspsykologiens genstandsfelt, 
teorigrundlag og metoder. Kurset er godkendt med 30 timer på 
specialistuddannelsen, og vi ønsker at udbyde kurset i efteråret. 

Som underviser på et at DPs kurser har du mulighed for at sætte 
dit præg på form og indhold ud fra kursets retningslinjer. 

Se mere på www.dp.dk/ledige-stillinger

Lind & Karmark
Kognitiv & Metakognitiv Psykolog Praksis

Psykologer søges til velfungerende 
psykologpraksis midt i København K.

Læs mere på: www.kognitivpsykologpraksis.dk

Vi søger 2 psykologer – gerne fuld tid, men deltid er også 
muligt. Den ene psykolog skal være erfaren og autoriseret, 
hvor vi tilbyder en konsulentkontrakt på gode vilkår (med 
eget CVR-nr.) Den anden psykolog - som ikke behøver 
være autoriseret - tilbyder vi en god ansættelseskontrakt 
(funktionærlov) med gode supervisionsvilkår.

Vi er en kognitiv og metakognitiv psykologpraksis, som 
primært varetager individuelle forløb med børn, unge og 
voksne. Og vi kører også enkelte metakognitive gruppeforløb. 
Vi er specialiseret i angst- og OCD-behandling, som tæller 
størstedelen af vores klientforløb. Derudover behandler vi 
også depression samt stress- og belastningsproblematikker.
Vi har også forløb med fokus på lavt selvværd.  

Incita/Center for Autisme
søger 2 psykologer, der

ønsker at gøre en forskel for
mennesker med autisme 

Læs mere og � nd hele stillingsopslaget
på: www.psykologjob.dk

Center for Autisme er en del af fonden Incita, som siden 1966 har hjulpet mennesker 
med at udvikle kompetencer, så de kan leve et aktivt og ligeværdigt liv som en del af 
fællesskabet. Som erhvervsdrivende fond geninvesterer Incita overskud i fondens formål.
Incita leverer vedfærdsløsninger, der er bæredygtige både økonomisk og socialt – for 
samfundet og for den enkelte. Det gør vi sammen med kommuner, virksomheder og 
civilsamfund.

Vi oplever stigende efterspørgsel på vores ydelser, og er 
i gang med at udvide vores forretningsområder. 
Derfor søger vi � ere psykologer til Center for Autismes 
enhed for Rådgivning, Udredning og Kurser (RUK). Vi 
er 12 medarbejdere i afdelingen, heraf 7 specialiserede 
psykologer og 3 specialpædagogiske rådgivere samt 
1 administrativ medarbejder og 1 forsker, som alle 
brænder for at gøre en forskel for mennesker med
autisme, deres familier og fagfolk indenfor området. 

Center for Autisme er en mangfoldig og ambitiøs arbejdsplads, 
der som en del af Incita er et større kraftcenter på det special-
iserede socialområde.

Center for Autismes målgrupper er både pårørende og fagper-
soner – men først og fremmest mennesker med autisme i alle 
aldre og med stor variation i funktionsniveau, komorbiditet, 
belastningssymptomer, ressourcer og livssituation.

Stillingerne er som udgangspunkt på 37 timer, men færre timer 
er en mulighed, hvis du ønsker det. 

Det vi kan tilbyde dig som kommende arbejdsplads 
Vi har et specialiseret fagligt miljø og solidt kollegialt fælles-
skab, og vores afdeling bærer præg af høj faglighed og stor 
ordentlighed i forhold til vores borgere og samarbejdspartnere. 
Vi har alle en høj grad af medbestemmelse og fokus på det som 
fagligt er meningsfuldt for den enkelte.
Fordi vi alle arbejder meget selvstændigt, vægter vi intern og 
ekstern sparring højt, og prioriterer deltagelse i sociale aktivi-
teter som fælles frokost mm. for at understøtte og styrke vores 
arbejdsfællesskab.

Vi tilbyder også:
• Et introduktionsprogram og en mentor, som sammen med 

dig i de første måneder af din ansættelse � nder ud af behovet 
for oplæring, sparring og supervision om konkrete arbejd-
sopgaver. 

• Muligheden for at gøre en væsentlig forskel for personer på 
autismespektret og deres netværk samt løbende være med til 
at udvikle meningsfulde og kvali� cerede indsatser.

• En moderne arbejdsplads, som investerer i medarbejdernes 
udvikling - fordi vores medarbejdere er det, som gør os til 
noget særligt – med et godt socialt og fagligt arbejdsmiljø, 
hvor vi lykkes sammen.      

• Fast ansættelse på overenskomst eller eventuelt som konsu-
lent, hvis du ønsker det. 

• Fleksibel arbejdstid og gode muligheder for hjemmearbejde. 

Deadline er tirsdag 21.2.23 kl. 12.00.
Samtaler afholdes ultimo uge 8. 

Dansk Psykolog Forening 
Psykologisk Selskab for Krop-psykoterapi

Generalforsamling, efterfulgt af workshop: Fokusing i 
kropspsykoterapi v. Psykolog Elmar Kruithoff

Vi er en styrelse, der har et varmt og berigende samarbejde. Og vi har nu 
brug for nye medlemmer i selskabets styrelse. Kunne det være noget for 
dig?

Workshop/Indhold: Fokusering i kropspsykoterapi. I denne workshop øver 
vi os sammen i, hvordan vi konsekvent kan følge og understøtte vigtige 
oplevelsesprocesser under en samtale, selvom de er uklare og vage eller 
intensive og overvældende. 

Tidsramme: Generalforsamling kl.: 11-13, frokost kl.: 13-14, workshoppen: 
Fokusering i kropspsykoterapi kl.:14-17
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
Pris: workshoppen incl. forplejning er gratis for medlemmer af selskabet. 
Prisen for workshoppen incl. forplejning er 400 kr. for gæster.

Læs mere på www.dp.dk/kroppsykoterapi
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Dansk Psykolog Forening 
Psykoanalytiske Psykoterapi med Børn og Unge

Reverie og “Positive Capability” i psykoanalytisk 
orienteret arbejde med børn og unge

Dato: Lørdag d. 4. marts 2023 kl. 9-16.30.

DSPBU afholder internationalt seminar med Eystein Victor Våpen-
stad. 

Eystein Victor Våpenstad er praktiserende barne- og ung-
domspsykoanalytiker fra Norge, Dr. phil og førsteamanuensis på 
Universitetet i Innlandet, Lillehammer. 

Han vil denne dag præsentere 3 oplæg:
1. Om reverie i Psykoanalytisk orientert terapi med barn og 

ungdom.
2. «Positive Capability» og arbeid med krevende barnepasien-

ter
3. Om psykoanalytisk arbeid med de minste barna (forel-

dre-spedbarnterapi).

Oplæggene vil være kliniknære og indeholde eksempler fra 
Eysteins praksis. Dagen vil lægge op til fælles drøftelse og des-
uden indeholde en live supervision.

Sted: Dansk Psykolog Forenings lokaler. Stockholmsgade 27, 
2100 København Ø. 

Pris: Medlemmer af DSPBU: 700 kr. Ikke-medlemmer 900 kr. 
Nedsat pris til studerende: 300 kr. Inkl. frokost og te/kaffe/kage. 

Læs mere her: www.dspbu.dk/internationalt-seminar/

Dansk Psykolog Forening 
Kreds Frederiksborg

Årsmøde og generalforsamling i 
Kreds Frederiksborg 

Fredag d. 3/3 2023 kl. 8-15 på Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 
Hillerød

Vi har inviteret Svend Aage Madsen, som er psykolog, PHD og klinisk 
specialist, tidligere chefpsykolog på Rigshospitalet, og initiativ tager 
til ”Men’s Health Week” mv. Svend Aage har skrevet bøger om mænd 
og faderskab, fødselsdepressioner hos mænd mv.

Programmet ser ud som følger:
8-9: Morgenmad
9-10.30 Oplæg ved Svend Aage Madsen om tilgangen til mænd  
 i kommunalt og regionalt regi, og i behandling i privat 
 praksis; hvad skal vi særligt være opmærksomme på i  
 forhold til mænd ?
10.30-11 Pause
11-12 Samtalegrupper + plenum
12-13 Frokost
 GF + valg til styrelsen. Se dagsorden i ”Love og regler”  
 2021-24 på Dansk Psykolog Forenings hjemmeside og  
 nyhedsbrev 2, 2022 fra kredsen
14.30-15	 Kaffe/the	og	kage	(hyggesnak)

Hvis	du/I	har	yderligere	punkter,	som	I	ønsker	at	drøfte	på	GF,	er	I	
meget velkomne når som helst, og da det kun er Signe, der fortsætter 
i kredsstyrelsen, søger vi naturligvis også nye kandidater til styrelsen.

Pris og tilmelding: 
Bindende	tilmelding	til	årsmøde	og	generalforsamling	d.	3/3-23	inden	
d.	17/2-23	på	frederiksborg@dp-decentral.dk	med	navn	og	medlem-
snummer,	og	samtidig	betaling	af	300	kr.	som	dækker	frokost,	kaffe	
og	kage	på	konto:	0400-4012353931	(Lån	&	Spar)	med	navn	og	
medlemsnummer. 

Dansk Psykolog Forening 
Kreds Vestsjælland

Stress i et eksistentielt perspektiv 
v/Mette Vesterager

Onsdag d. 24. maj 2023 kl. 9 – 16
Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted

Kurset tilbyder et systematisk blik på stress og interventionsmuligheder 
ud fra et eksistentielt perspektiv. Stress kan vi forstå som en eksistentiel 
belastningstilstand karakteriseret ved oplevelser af meningsløshed, util-
strækkelighed, fremmedgjorthed, ensomhed og tab af identitet.

Vi lever i en social acceleration, hvor vores liv foregår i et stadigt stigende 
tempo, der tømmer det for mening og øger fremmedgørelsen og frygten 
for at sakke bagud. Vores mulighedsrum udvides, og det er op til os selv 
at skabe mening og identitet. Det giver en frihed, men er også en eksi-
stentiel byrde. Uvisheden stiger og samtidig afkræves vi en større vished 
gennem rationelle styringsmekanismer, hvor vi underlægges krav om 
kontrol og forudsigelighed.

Det er alt sammen med til at ændre vores eksistensmuligheder som 
mennesker og en større forståelse af disse forandringer kan skabe en 
dybere forståelse af årsagerne til stress og dermed også interventionsmu-
lighederne.

Kurset tager afsæt i eksistentielle filosoffer og tænkere som Søren Kierke-
gaard, Martin Heidegger, Jean- Paul Sartre og Hannah Arendt. Herudover 
inddrages en række cases baseret på interviews og klienthistorier.

Om underviseren:
Mette Vesterager er filosof, rådgiver, coach, foredragsholder og underviser 
og bl.a. forfatter til bogen ”Stress og eksistens”.

Pris: 1300 kr., der indbetales på kontonr. 0400 4012612295 samt mail 
til Rikke Rahtkens: rikkesusan@yahoo.com senest fredag d. 21. april. 
Prisen inkluderer morgenmad, frokost med øl/vand, eftermiddagskage 
samt kaffe og te ad libitum. Kurset er fortrinsvis for psykologer med 
arbejdsplads i kredsen.

Dansk Psykolog Forening 
Psykologfagligt Selskab for Hypnose

Grundkursus i Klinisk Hypnose 1
Hypnosens historie Teorier om forandrede bevidsthedstilstande, visualise-
ring, fantasirejser og meditationsafspænding. Hvordan og hvorfor hypnose 
virker. Det bevidste og ubevidste sind Stadier i hypnose. Indikationer og 
kontraindikationer for brug af hypnose. Myter og facts. Behandlingsetik og 
terapeutiske rammer ved brug af klinisk hypnose. Hypnotiske induktions-
teknikker. Rapport og matching. Hypnotisk sprogbrug og stemmeføring. 
Sansesystemer. Positive suggestioner. Dehypnotisering. Selvhypnose.

Tidspunkter:16. + 17. september 2023. Lørdag, kl. 10-17 og søndag, 
kl. 9-16

Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

Underviser: Inge Guldal, Cand.Psych.aut, specialist og supervisor i psyko-
terapi. Læs mere om Inge Guldal på: www.ingeguldal.dk

Tilmeld dig og læs mere om begge kurser på 
www.klinisk-hypnose.org

Fordybelse i teori og praktik fra grundkursets første del. Her vil du lære nye 
induktions- og fordybelsesmetoder. Du vil arbejde med forskellige suggesti-
oner og lære hvordan hypnosen kan anvendes i det det kliniske arbejde. Du 
får muligheden for at arbejde med din personlig stil og skrive scripts. 

Træningsgrupper fortsætter fra del 1. Hver del kan tages separat, men 
fagligt kan det anbefales at tage kurserne samlet.  

Tidspunkter: Den 11. + 12. november 2023. Lørdag, kl. 10-17 og søndag, 
kl. 9-16

Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

Underviser: Inge Guldal, Cand.Psych.aut, specialist og supervisor i psyko-
terapi. Læs mere om Inge Guldal på: www.ingeguldal.dk

Grundkursus i Klinisk Hypnose 2
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Specialistuddannelse
• Narrativ og systemisk psykoterapi for psykologer
• Styrk dit teoretiske fundament og udvid dit 

praktiske repertoire 

Undervisere:  Julie Rysgaard Tamakloe, Maria Lykke 
og Dorte Nissen

Godkendt i forhold til: 
Psykoterapi for voksne, psykoterapi for børn,
klinisk børnepsykologi, 
pædagogisk psykologi og sundhedspsykologi 
Start: marts 2023

Konsulentuddannelse
• Mellem fagspecialist og konsulent
• Uddannelsen for dig, der vil styrke dit konsultative 

håndværk   

Undervisere: Anne Stærk, Iben Ljungmann
og Thilde Westmark,
Start: april 2023

Uddannelse i Supervision, sparring
og vejledning
• Uddannelse i supervision, vejledning og sparring
• Systemisk og narrativ teori og metode
• 1-årig efteruddannelse med mulighed for ekstra 

overbygningsforløb

Underviser: Dorte Lund-Jacobsen og 
gæsteunderviser Thilde Westmark
Start: marts 2023

Se mere på www.inpraxis.dk

LEDER DU EFTER SPECIALIST- ELLER 
EFTERUDDANNELSE I 2023?

Specialistuddannelse
– supervisoruddannelse for psykologer
• Supervision i teori og praksis 
• Fra et systemisk, fra et narrativt og fra

et eksistentielt perspektiv

Underviser: Julie Rysgaard Tamakloe, Dorte Nissen
og Trine Gar� 
Start: april 2023



Hogrefe Psykologisk Forlag A/S
Kongevejen 155
2830 Virum 
Tlf. +45 35 38 16 55
info@hogrefe.dk

Med Hogrefe Testsystem (HTS) har vi gjort det nemt og 
sikkert at administrere og afvikle test. 

Du kan bl.a. e-maile test til dine respondenter, udføre 
test lokalt, skræddersy dine testinvitationer samt mod-
tage notifikationer når dine respondenter har udfyldt 
testen.

Digital testning – nemt og sikkert!
Dine respondenters testresultater bliver genereret i 
overskuelige rapporter, og systemet giver dig mulig-
hed for at sammenligne respondenters testresultater.

Det giver dig et hurtigt overblik over skalaer, itemsvar, 
sammenligningsgrundlag og andre faktorer i  testen.

Læs mere om HTS og vores digitale test på www.hogrefe.dk/hts
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