Kursus
Tidlig stress og omsorgssvigt i et børneneuropsykologisk perspektiv 21 juni 2019
Käte From er aktuel med bogen den sårbare hjerne og har gennem mange år arbejdet med sårbare
børn. Vi er så heldige at kunne tilbyde en kursusdag i Århus, hvor vi sammen med Kate kan blive
klogere på den viden der er om hvordan tidlig tidlige stress, omsorgssvigt og traumer påvirker
barnets udvikling.
Kursets tema/formål:
At give deltagerne et forskningsbaseret, neuropsykologisk/neuropædagogisk perspektiv på
mangelfuld stimulation, psykiske traumer og omsorgssvigt (udviklingstraume). Konkret: Hvad
betyder tidlig stress for sociale og kognitive funktioner samt for fysisk sundhed og ”livsduelighed”
på længere sigt (fra barn til voksen).
Indhold:
Hjernens udvikling
• Hvordan påvirkes hjernens udvikling af omgivelserne (hjernekemi, netværksdannelse)
• Genetik og epigenetik
Hvornår bliver stress giftig for hjernen?
• Stressresponssystem
• Typer af stress
Kognitive og følelsesmæssige følger af tidlig stress/omsorgssvigt
• Specifikke og generelle kognitive vanskeligheder
• Adfærdsmæssige og sociale følgevirkninger
• Deprivationsrelateret autisme/ADHD?
Hjerneforandringer som følge af tidlig stress/omsorgssvigt
• Netværksdannelse (hjernevolumen)
• Hvad betyder typen og timingen af påvirkning?
Forebyggelse, opsporing, intervention
• Hvordan spotter man stress hos børn?
• Tegn på psykiske traumer
• Regulering, Relationsdannelse, Ræsonnering

Form: Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem oplæg fra underviser, cases, videoklip
og diskussioner i plenum og i mindre grupper.
Underviser: Käte From, specialist og supervisor i klinisk børneneuropsykologi.
Sted: Center for Familieudvikling, Sønder Allé 10, 8000 Aarhus
Målgruppe: Psykologer. Der er i et vidst omfang mulighed for deltagelse af andre faggrupper. Der
er plads til 25 deltagere i alt.
Varighed: kl. 9-16 (6 undervisningstimer).
Kurset er tidligere blevet godkendt på:
Børnepsykologisk specialistuddannelse under: 64421: Diagnostik og psykopatologi
Børneneuropsykologisk specialistuddannelse under: 74422: Neuropsykologiske
funktionsforstyrrelser.
Pris: 1.800 kr. + moms inkl. materialer og forplejning.
Tilmelding: Mail til Katrine Lea Straarup klstraarup@gmail.com
Frist 15 februar 2019
Tilmelding prioriteres kronologisk efter modtagelse.
Tilmeldingen er personlig og bindende.
Ved afmelding opkræves 15% af kursusprisen i gebyr.
Ved afbud efter tilmeldingsfristen hæftes for det fulde gebyr.
Anbefalet litteratur: From K (2018): Den sårbare hjerne. Dansk Psykologisk Forlag

