Når de mindste i
familien er de
mest udsatte

Gratis tilbud om kursus til
børnefagligt personale på
de danske krisecentre
Videnscenter for Psykotraumatologi glæder sig over at kunne
invitere børnefaglige medarbejdere på alle landets krisecentre til
et særligt traumekursus, som fokuserer på børns
reaktionsmønstre og vanskeligheder som følge af vold i nære
relationer.

Dagens program
Kl 8.30: Ankomst, kaffe/the, morgenbrød
Kl 9.00-10.15: Børn, udvikling og traumer
Kl 10.15-10.30 Pause
Kl 10.30-11.30: Relationen mellem barn og forældre
Kl 11.30-12.30: Frokostpause
Kl 12.30-13.45: Identificering af børn med traumerationer
13.45-14.00: Pause
14.00-15.30: Behandling og indsatser til børn
Dagen vil indeholde oplæg fra de tre arrangører, videomateriale, screeningsredskaber,
gruppediskussioner og videointerviews med nogle af de førende eksperter på området.
Afholdelse af kurset er gratis og støttet af Offerfonden.

Datoer fordelt på landets fem regioner
i efteråret 2021
- Reg Nord: Aalborg d. 12. oktober på Comwell Hvide Hus| SU. d. 4.10
- Reg Midt: Vejle d. 13. oktober på Comwell Kellers Park | SU. d. 4.10
- Reg Syd: Middelfart d. 15. oktober på Comwell Middelfart | SU. d. 04.10
- Reg Sjæl: Køge d. 25.10 på Comwell Køge Strand | SU. d. 15.10
- Reg H: d. 28.10 på Radison Blu Scandinia Hotel | SU. d. 18.10
Medarbejdere bør tilmelde sig kurset for det pågældende krisecenters region.

Hvem er vi?
Psykologer og forskere fra Syddansk Universitet
Ask Elklit
Ask Elklit er autoriseret psykolog og professor i klinisk psykologi. Som specialist
og supervisor i psykotraumatologi har han mere end 40 års erfaring vold i
nære relationer og særdeleshed de psykiske følgevirkninger blandt både
børn og voksne. Han har de seneste år samarbejdet med fire af landets
krisecentre, været medlem af Justitsministeriets voldtægtspanel i forbindelse
med samtykkeloven og været med til at udvikle specifikke redskaber der
kan være med til at identificere udsatte børn.

Sille Schandorph Løkkegaard
Sille Schandorph Løkkegaard har en Ph.D. i klinisk psykologi og er ansat som
adjunkt på Syddansk Universitet. Hendes forskning fokuserer på børn der har
været udsat for vold og overgreb. I den forbindelse har Sille været med til at
udvikle og introducere screeningsredskaber til bug i de danske børnehuse,
som kan være med til at identificerer og udrede børns traumereaktioner og
dermed sikre at barnet tilbydes den rette hjælp.

Sarah Bøgelund Dokkedahl
Sarah Dokkedahl er ansat som post doc ved Syddansk Universitet, hvor hun
har fået tildelt sin Ph.D. i klinisk psykologi. Hendes forskning har primært
fokuseret på vold i nære relationer og de psykiske følgevirkninger som
volden kan have. Hendes Ph.D.-projekt fulgte 150 kvinder der havde ophold
på et krisecenter. Undersøgelsen viste, at deres traumesymptomer dalede
betragteligt, under deres ophold, og at virkningen fortsatte efter de havde
forladt centeret. Sarah har også lavet en stor undersøgelse af psykisk vold.

Praktisk information
Dagkurset er gratis og afholdes i skønne omgivelser på
danske hoteller, som vil forpleje os med følgende:
-

Morgenbrød – frokost- og kagebuffet

-

Kaffe/the/vand, frugt + isvand tilgængeligt hele dagen.

Tilmelding til Sarah Dokkedahl: sdokkedahl@health.sdu.dk
Tilmelding af medarbejdere fra samme krisecenter må gerne ske samlet.

