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I hverdagen møder du børn, unge og deres forældre, som alle har udfordringer – på dette 

kursus får du inspiration fra forskellige behandlingssteder til, hvordan du bedst hjælper 

dine klienter. Og hvordan du ved behov kan visitere videre til andre, samt hvad dine 

klienter kan få af hjælp. 

 

Kurset inspirerer og opkvalificerer psykologen ved: 

 En grundig indføring i, hvad forskningen viser os om, hvad der virker i terapi og 

hvordan vi på denne baggrund bedst opbygger vores interventioner 

 Inspiration til intervention fra de tre primære kerneområder på børne-, unge- og 

familieområdet: Psykiatrien, PPR og Familiebehandling 

 Viden til at vurdere og planlægge indsats ifht individ, familie, gruppe og samfund 

 Øget viden til på et oplyst grundlag at beslutte og tilrettelægge relevante 

interventionsformer for børn og unge i udsatte situationer. 

 Baggrund for at vurdere effekten af en valgt interventionsform 

 Kort om praksisoverenskomstens muligheder for at arbejde med børn, unge og 

forældre. 

 

Underviserne: 

Sune Bo, autoriseret psykolog, Ph.d, specialist og supervisor i psykoterapi med voksen og 

klinisk børnepsykologi samt specialpsykolog i Børne og Ungepsykiatri. Sune arbejder i 

børne- og ungdomspsykiatrien i Roskilde og er seniorforsker ved Psykiatrisk 

forskningsenhed, Børne- og Ungdomspsykiatrien, Slagelse. Sune har publiceret mange 

videnskabelige artikler, og har stor interesse for psykoterapiforskning. 

 

 



Henning Strand, autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi med voksne såvel som 

børn. Mange årig ledelseserfaring fra PPR, samt forestået undersøgelse og kortlægning af 

arbejdet i PPR i flere danske kommuner. 

 

Marlene Stokholm autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi med børn. Til daglig 

faglig leder samt teamleder af Familieskolen på Poppelgården Familiecenter, Hvidovre 

kommune. 

 

Thomas Bjørn Hansen, autoriseret psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi med 

voksne. Leder af Poppelgården Familiecenter, Hvidovre kommune. 

 

Louise Svendsen, autoriseret psykolog, specialist og supervisor i psykotraumatologi og 

klinisk børnepsykologi. Louise er privatpraktiserende krisepsykolog og har overenskomst 

med sygesikringen. www.LSRT.dk 
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Godkendelse: Kurset er søgt godkendt som 5.4. Valg af interventionsformer, børn og 

unge (specialistuddannelsen i klinisk børnepsykologi, 12 timer). 

 

Sted: København, Brønshøj Vandrehjem. Herbergvejen 8, 2700 København. Gratis P og 

bus lige til døren. Også mulighed for overnatning på stedet. 

Tid: man-tirs den 8.-9. marts 2021 begge dage kl. 9:00-16:00. Vi begynder til tiden, og 

der er morgenmadsbuffet fra kl. 8:30. 

Pris: kr. 4690 early bird ved bindende tilmelding og fuld betaling seneste den 15. 

december 2020. Herefter er prisen kr. 5190. 

 

Tilmelding er bindende fra: den 1. februar 2021 og skal ske via samtidig betaling og 

tilmelding på webben www.LSRT.dk/kursus. Ved tilmelding på webben bedes du med 

det samme betale det fulde kursusbeløb, hvis du vil gøre brug af early bird prisen. 

Alternativt et depositum på kr. 500 til vores bankkonto reg: 2310 kto: 0759647998. 

Mærket: ’navn +BUI’. Først ved betaling er din plads reserveret og din tilmelding vil 

herefter blive færdigregistreret. Restbeløbet skal være os i hænde seneste den 30. januar 

2021, ved for sen betaling stiger prisen med yderligere kr. 500. 

 

Når du tilmelder dig via vores webformular, er du tilmeldt og har givet tilsagn til at betale 

for kurset. Framelding af pladser til fuld pris kan ske frem til deadline for bindende 

tilmelding, mod tab af depositum/gebyr på kr. 500. Efter denne dato kan returnering af 

kursusafgift fratrukket gebyret alene forekomme, hvis vi eller du kan finde en til at 

overtage pladsen. Kursusgebyr vil blive opkrævet v. for sent afbud/ udeblivelse, såfremt 

pladsen ikke kan afsættes til anden side. Framelding skal altid ske via mail til 

kursus@LSRT.dk. 

 

Vi har ikke sidste deadline for tilmelding - er der plads på kurset, er du velkommen til at 

melde dig til samme morgen, men send en sms/ring dog først ;-) 

 

Der modtages kun individuelle tilmeldinger. Har du spørgsmål kan du kontakte os på 

kursus@LSRT.dk eller tlf.2624 4064.  
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