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Formål
Med udgangspunkt i erfarings- og forskningsbaseret viden vil dette kursus give dig et
godt overblik over reaktioner hos børn efter ekstraordinære hændelser eller pludseligt
opståede livsforandringer samt kvalificere dig i at vurdere, hvornår der skal professionel
hjælp til og hvilken indsats, der er brug for. Intervention vil i mindre omfang blive berørt.
Temaer
Afklaring af krise- og sorgbegreberne samt indføring i forskellige typer af hændelser, der
kan føre til sorg og traumer hos børn. Belysning af følgevirkninger, det særlige ved børns
reaktioner på sorg og kriser, risikofaktorer samt sårbarheder. Introduktion til de mest
anvendte typer af kriseintervention, herunder særligt med vægt på arbejdet med
professionelle og forældre til et barn samt refleksioner i forbindelse med valg af
psykoterapeutiske interventionsformer. Interventionsmetodik inden for området vil alene
blive berørt i begrænset omfang og da med udgangspunkt i praksis, med det formål at
etablere en forbindelse mellem teori og praksis. Den krisepsykologiske forståelse vil tage
udgangspunkt i kropspsykoterapeutisk og neuroaffektiv teori. Deltagerne bedes
medbringe eksempler fra egen praksis og er velkomne til at sende spørgsmål/input til
særlige interesseområder forud for kurset.
Målgruppe
Kurset er særligt henvendt til dig, der i det daglige støder på eller arbejder med
kriseintervention og sorgarbejde, enten med børn, deres forældre eller øvrige netværk, og
har brug for en teoretisk introduktion til at underbygge din psykologiske viden og
forståelse indenfor området.
Form
Vekslen mellem teoretiske oplæg, diskussion og inddragelse af deltagerne. Herunder evt
eksempler fra deltagerne.
Underviser
Louise Svendsen, cand.psych., specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi og
psykotraumatologi. Louise er til daglig privatpraktiserende psykolog og arbejder blandt

andet med akutte krise interventioner i ind- og udland. Se mere her www.LSRT.dk
Godkendt til
Er tidligere godkendt til Specialistuddannelserne i klinisk børneneuropsykologi, klinisk
børnepsykologi, psykopatologi, psykoterapi, psykotraumatologi, pædagogisk psykologi
og sundhedspsykologi: 3.3., 12 timer.
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