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Få viden og redskaber til at strukturere og organisere akut og opfølgende 

intervention, når mennesker rammes af større ulykker og andre ekstraordinære 

hændelser. 
 

Fokus vil være på, hvem der rammes og hvordan, og hvilke reaktioner, der kan 

fremkomme hos individ og organisation, samt hvordan der prioriteres i forbindelse med 

intervention og metodevalg. Deltagerne indføres i psykologens rolle som rådgiver og 

strateg. 

 

Kurset vil indføre deltagerne i de særlige udfordringer, man møder som krisepsykolog 

ved krisestyring af større ulykker, katastrofer mv., og give en teoretisk og praktisk 

gennemgang af intervention og metodevalg og supplere med øvelser heri. Særligt fokus 

rettes mod akutte interventioner med grupper. Konkrete eksempler, faldgruber og best 

practice vil blive gennemgået, ligesom der vi blive givet introduktion til forskellige 

guidelines. Tiltag og metodevalg vil have særlig fokus på psykologisk førstehjælp, 

psykoedukation, psykosocial støtte, defusing, debriefing samt interventioner ud fra en 

neuroaffektiv forståelse af krisereaktioner. 
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Underviseren: Louise Svendsen er autoriseret psykolog, specialist og supervisor i 

psykotraumatologi og klinisk børnepsykologi. Har mange års erfaring som krisepsykolog 

i og uden for Danmark med akutte interventioner efter ulykker, overfald, pludselige og 

uventede dødsfald mv., arbejde i felten med forskellige humanitære organisationer, 



programmer med torturoverlevere samt krisearbejde i kommunalt regi. Louise arbejder til 

dagligt som privatpraktiserende krisepsykolog. Desuden underviser hun i blandt andet 

Dansk Psykologforening i kurser, med henblik på at efteruddanne psykologer til 

psykotraumatologer. www.LSRT.dk 

 

Kurset er tidligere godkendt i Dansk Psykologforening i emneområde 14.4.4.2.2.4. 

Krisestyring (12 timer). 

 

Sted: Brønshøjvej, Kbh. Nærmere adresse oplyses efter tilmelding. 

Tid: når vi er mange nok 

Pris: ca. kr 3900  

 

Har du spørgsmål kan du kontakte os på kursus@lsrt.dk eller tlf.2624 4064.  
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