
Interventionskursus (7.4.4.2.4)  
Barbara Hof Esbjørn, Karen Bøtkjær, Mette Skovgaard Væver, Dorte Damm, 

Benedicte Schilling, Lars Rasborg & Ditte Rose Andersen 
 

22-24. maj 2017 og 6-9. juni 2017  
	  
Formål	  
Formålet	  er	  at	  deltagerne	  skal	  kunne	  formidle	  undersøgelsesresultater	  og	  på	  baggrund	  af	  disse	  organisere	  og	  
udføre	  relevante	  og	  evidensbaserede	  interventionsformer.	  Kurset	  omhandler:	  rådgivning	  og	  vejledning	  af	  
barn,	  familie	  og	  professionelt	  netværk,	  udarbejdelse	  af	  behandlingsplaner	  og	  planer	  for	  miljøtilrettelæggelse	  
og	  adfærdsmodificerende	  pædagogik,	  psykoedukation,	  kognitiv	  og	  socio-‐emotionel	  terapi	  og	  kognitiv	  og	  
socio-‐emotionel	  træning,	  tværfaglig	  supervision.	  

Indhold	  
Dag	  1:	  Barbara	  Hof	  Esbjørn,	  Professor	  MSO:	  Der	  gennemgås	  forskellige	  kognitive	  terapier,	  herunder	  CBT	  og	  
metakognitiv	  terapi	  (MCT-‐C).	  Endvidere	  drøftes	  tilrettelæggelse	  af	  behandlingen	  og	  faktorer,	  der	  bør	  
inddrages	  i	  tilrettelæggelse	  af	  behandlingstilbuddet.	  	  	  
Dag	  2:	  Karen	  Bøtkjær,	  specialist	  i	  børneneuropsykologi:	  Der	  gennemgås	  interventionsformer	  rettet	  mod	  	  
børn	  med	  autisme	  spektrum	  forstyrrelser,	  samt	  mulige	  interventioner	  til	  at	  støtte	  familien.	  Endvidere	  
gennemgås	  anvendelse	  af	  undersøgelsesresultater,	  samt	  udarbejdelse	  og	  evaluering	  af	  behandlingsplaner.	  
Dag	  3:	  Mette	  Skovgaard	  Væver,	  lektor	  KU,	  leder	  af	  Babylab:	  Der	  gennemgås	  interventionsmodellen	  ”Circle	  
of	  Security”	  (COS)	  baseret	  på	  viden	  om	  tilknytningsteori	  og	  forskning	  om	  tilknytning.	  Effekt	  af	  COS	  i	  dansk	  
kontekst	  drøftes,	  samt	  styrker	  og	  svagheder	  ved	  modellen.	  	  
Dag	  4:	  Dorte	  Damm,	  specialist	  i	  børneneuropsykologi:	  Der	  gennemgås	  ud	  fra	  neuropsykologisk	  forståelse	  
de	  grundlæggende	  principper	  og	  udfordringer	  ved	  intervention	  i	  forhold	  til	  ADHD,	  samt	  nyeste	  forskning	  om	  
interventionsmetoder	  og	  faktorer	  med	  indvirkning	  på	  dette.	  Endvidere	  drøftes	  fordele	  og	  ulemper	  ved	  
medicinsk	  behandling.	  	  
Dag	  5:	  Benedicte	  Schilling,	  specialist	  og	  supervisor	  i	  klinisk	  børnepsykologi:	  Det	  gennemgås	  hvordan	  man	  
bedst	  kan	  supervisere	  tværfaglige	  grupper,	  herunder	  i	  særlig	  grad	  de	  organisatoriske	  og	  faggruppemæssige	  
sammenhænge,	  der	  kan	  gøre	  sig	  gældende.	  Endvidere	  ses	  på	  kritisk	  refleksion	  over	  egne	  metodevalg.	  	  
Dag	  6:	  Lars	  Rasborg,	  specialist	  i	  klinisk	  børnepsykologi:	  Der	  gennemgås	  miljøterapi	  med	  særlig	  vægt	  på	  
metoderne	  spejling	  og	  jeg-‐støtte.	  Endvidere	  ses	  på	  behandlingsformens	  organisation,	  herunder	  supervision,	  
behandlingsplaner	  og	  miljøtilrettelæggelse,	  samt	  forskning	  i	  miljøterapi.	  
Dag	  7:	  Ditte	  Rose	  Andersen,	  DK	  certificeret	  koordinator	  i	  intensive	  interaktion:	  Metoden	  gennemgås	  med	  
indblik	  i	  tilgangens	  formål	  til	  at	  udvikle	  det	  basale	  grundlag	  for	  kommunikation.	  Dernæst	  ses	  på	  udviklings-‐
tilgange	  hos	  forskellige	  klientgrupper	  og	  med	  fokus	  på	  betydningen	  af	  kommunikation	  i	  forhold	  til	  
arousalregulering.	  	  	  
	  
Kurset	  er	  godkendt	  til	  specialistuddannelserne	  i	  klinisk	  børneneuropsykologi	  7.4.4.2.4	  (36	  timer)	  
Det	  indeholder	  7	  dage	  á	  6	  undervisningstimer	  i	  alt:	  42	  timer.	  
 
Sted:	  Kennedy	  Centret,	  Gamle	  Landevej	  7,	  2600	  Glostrup,	  lokale	  Peber.	  	  
Tid:	  Den	  22-‐24.	  maj	  2017,	  samt	  den	  6-‐9.	  juni	  2017.	  1.	  og	  4.	  dag	  kl.	  10-‐17,	  øvrige	  dage	  kl.	  9-‐16.	  	  
Vi	  begynder	  til	  tiden,	  og	  der	  er	  morgenbrød	  og	  kaffe/the	  før	  start	  hver	  dag.	  
Pris:	  10.000	  kr.	  ekskl.	  moms.	  Tilmelding	  er	  bindende	  efter	  den	  1.	  marts	  2017	  og	  kursusgebyr	  vil	  blive	  
opkrævet	  ved	  for	  sent	  afbud/udeblivelse,	  såfremt	  pladsen	  ikke	  kan	  afsættes	  til	  anden	  side.	  Prisen	  er	  
inklusive	  forplejning.	  Du	  vil	  modtage	  kursusbevis	  og	  kvittering.	  
Tilmelding sendes til følgende: wulf81@hotmail.com 
Skriv gerne fulde navn, mobiltlfnr., e-mail, adresse og om du ønsker at betale med faktura / EAN.   


