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Inspirationsdag med Eia Asen 

 
Family therapy: Building bridges between social welfare and child- 

and adolescent psychiatry. A collaborative, multi-perspective 
and multimodal approach. 

 
Selskab for Psykopatologi hos Børn og Unge vil gerne invitere til inspirationsdag og 
vidensdeling mellem psykiatri og primærsektor. Vi oplever i dagligdagen, at en di-
kotomi mellem individ og miljø er dybt indlejret i forskellige sektorer og organisati-
oners tilgange til at forstå børns og unges vanskeligheder og i forskellige tilgange til 
intervention – forstærket af forskellige tilgange overordnet i sektorerne. Det kan 
betyde, at professionelle kommer til at fokusere ensidigt på enten individet eller 
miljøet, fremfor at holde kompleksiteten i spil. 
  
Vi har inviteret den internationalt anerkendt professor Eia Asen til at inspirere og 
udfordre vores tænkning og forståelse på tværs. Dagen vil være en teaser for et 
kommende kursus i foråret 2018 over tre dage med fokus på, hvordan familieterapi 
kan gribes an helt konkret, når vi opretholder at individ og socialitet er indlejret i 
hinanden som figur/grund.  
 
Eia Asen er psykiater og professor. Han er deltidsansat som konsulent indenfor 
børne-, ungdoms- og voksenpsykiatri ved Anna Freud Centeret, er en anerkendt 
specialist brugt ved retssager og andre juridiske sammenhænge og kendt for sit ar-
bejde indenfor mentalisering og forældrekompetence-undersøgelser.  
 
Tid og sted: Søndag den 26. november 2017 kl. 10-17 på Lersøe Parkalle 107, 1. sal, 2100 
Kbh. Ø. Indgang fra p-pladsen til forskningsenheden. Der serveres frugt og kaffe/the ved 
ankomst, sandwich til frokost og kage/frugt om eftermiddagen. 

Tilmelding: Senest torsdag den 16. november per mail til spbu.dp@gmail.com med oplys-
ninger om navn, CPR/medlemsnummer, uddannelsesniveau, arbejdssted, adresse, tlf.nr. og 
e-mail. 

Pris: Vi håber at se mange, der ikke nødvendigvis er nuværende medlemmer af SPBU, da vi 
ønsker et dynamisk forum; derfor er prisen kun 200 kr. for medlemmer af SPBU og 350 kr. 
for øvrige. Ønskes medlemskab af SPBU send da en mail til spbu.dp@gmail.com med orien-
tering om navn, adresse og medlemsnummer i Dansk Psykologforening. Årskontingent 100 
kr.  


