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Neuroaffektiv udviklingspsykologi er en brobygning mellem den nyeste hjerneforskning, tilknytningsteori og
udviklingspsykologi. Neuroaffektiv psykoterapi med børn omsætter teorien til det psykoterapeutiske arbejde
med spædbørn, børn og familier og præsenterer en variation af metoder, som alle har betydning for udvikling
på forskellige niveauer i barnets nervesystem. Bogens røde tråd er at beskrive forskellige systematiserede
metoder til børne- og familiebehandling ud fra den grundlæggende udviklingspsykologiske forståelse, at det er
andres anerkendelse, som former selvet, og det er gennem andres anerkendelse, at man etablerer en bevidsthed
om sig selv. Forskellige psykologiske behandlingsmetoder kan føre til psykisk udvikling hos barnet. Barnets
udvikling skal stimuleres netop dér, hvor den nærmeste udviklingszone er, og det er vigtigt at vide, om barnets
primære omsorgspersoner er i stand til at støtte udviklingen derfra.
Udvikling af en moden personlighedsstruktur skabes i første omgang gennem samspillet med de nære
tilknytningspersoner.
Bogen samler udenlandske og danske forfatteres bidrag, der alle forholder sig til psykoterapi med børn og
familier ud fra en kompleks forståelse af personlighedsudvikling som en gensidig proces mellem neurobiologi
og relationel regulering. Bogen er inddelt i fire dele, Generelle principper for neuroaffektiv psykoterapi,
Spædbarnsterapi, Børneterapi og Familiebehandling, og henvender sig til psykologer, psykiatere,

psykoterapeuter, pædagoger og andre fagpersoner, der indgår i familiebehandling og relations- og
miljøbehandling med børn. Susan Hart er psykolog og har tidligere udgivet bøgerne Dissociationsfænomener
(2011), Den følsomme hjerne (2009), Hjerne, samhørighed, personlighed (2006), Betydningen af samhørighed
(2006) og sammen med Rikke Schwartz Fra interaktion til relation (2008). Susan Hart har derudover skrevet
artikler om neuroaffektiv udviklingspsykologi og afholder kurser i emnet. Bogens udenlandske bidrag er
oversat fra engelsk og norsk af Dorte Herholdt Silver.
Målet med dette tema er at give de studerende et indblik i og en forståelse for de særlige udfordringer, der.
Familierne visiteres via kommunen. Jeg arbejder primært med par i krise og med par som ønsker hjælp.
Omsorgssvigt kan defineres som en tilstand, hvor en person, der er afhængig af andre personer ikke får den
omsorg og hjælp, som denne har brug for.
arbejdsgruppe på Fyn. Jeg arbejder primært med par i krise og med par som ønsker hjælp. Hvem vi
behandler. Baggrund og kontaktinformation på alle undervisere på den 4-årige psykoterapeutuddannelse ved
Psykoterapeutisk Institut • Århus • Kbh Tema 2: Interventionsarbejde med anbragte børn. 2018 kl. Målet med
dette tema er at give de studerende et indblik i og en forståelse for de særlige udfordringer, der. Hvem vi
behandler. Vi modtager familier, hvor forældrene har problemer med misbrug, vold. Onsdag den 11. både i
forhold til børn, voksne og. Målgruppen for dette tema er primært børn og unge fra 0 til 18 år, der er eller har
været udsat for omsorgssvigt fra deres forældre/primære omsorgspersoner.
Hvem vi behandler.
Den psykoterapeutiske. 17:30. Onsdag den 11. Familierne visiteres via kommunen.

