
Psykologisk videreuddannelse for 
professionelle med sundhedsfaglig,  
pædagogisk eller socialfaglig baggrund

Lad os sammen hjælpes med at skabe sundere  
relationer helt tidligt.

Sundere graviditeter, børn og familier  
– somatisk og ikke mindst psykologisk.

UDDANNELSESTILBUD

TIDLIG  
BØRNEINDSATS OG 
SAMSPILSBEHANDLING

Anbefalet af:



Der findes helt unikke muligheder for tidlig intervention 
og styrkelse af relationer og samhørighed i perioden om-
kring familiedannelse og spæd-og småbarnsfamilielivet. 
Det ved vi. Vi ved også, at kvaliteten af samspillet mellem 
forældre og børn, er en helt uvurderlig og vigtig faktor i 
forhold til barnets tilknytningsudvikling, socioemotionelle 
og kognitive udvikling. Der findes også efterhånden en del 
viden hos mange professionelle omkring tilknytning og 
mentalisering. 

Denne uddannelse omsætter teoretisk viden på området 
til professionelle, der arbejder med gravide, spæd – og 
småbørnsfamilier i en behandlingsmæssig kontekst.

Der arbejdes således med følgende: Hvordan omsættes al 
denne viden fra en tilknytnings-og mentaliseringsbaseret 
teoretisk referenceramme helt konkret i behandlingsarbej-
de med vordende familier og spæd- og småbørnsfamilier? 

Hvordan skal man arbejde konkret i hverdagen, når formå-
let er at yde såvel tidligt forebyggende som intensiv sam-
spilsbehandling? Hvordan nås målet, at yde en relevant 
samspilsbehandling, når formålet er at hjælpe forældre til 
at skabe udviklingsstøttende samspil med deres børn?

Denne psykologiske videreuddannelse gør dig i stand til 
at arbejde højt specialisereret med samspilsbehandling i 
perinatalperioden og småbarnsårerne. Flest forældre er 
jo netop nysgerrige og motiverede for udvikling og foran-
dring, når de er vordende og nye forældre. Lige der hvor 
en familie bliver til – i psykologisk forstand.  

Vi ønsker at sikre et højt fagligt niveau og dermed med-
virke til kvalitetssikringen af det vigtige professionelle 
behandlingsarbejde i forbindelse med den tidlige børne-
indsats, der finder sted i denne periode af familiers liv.

Modul FAMILIEDANNELSE OG RELATIONER Dato og undervisere

I Familiedannelse, Forældreskab & Mentalt Helbred
Barnets Socioemotionelle Udvikling & Tidlig Relationsdannelse

D. 11. - 12. december 2019
Anna-Katherine Højland
Pernille Ploug

II Tilknytning – før, under og efter Fødsel
Prænatal tilknytning. Barnets tilknytning. 
Voksnes tilknytningsmønstre.
Baby-watchers og COS-P
Risiko – og beskyttelsesfaktorer

D. 28. - 29. januar 2020
Anna-Katherine Højland
Pernille Ploug

Modul SAMSPILSVURDERING OG BEHANDLING Dato og undervisere

III Brist i forældreskabet & Børn med særlige behov
Børneperspektivet & Spæd- og Småbørns Psykiske Helbred.  
Børneneuropsykologi

D. 25. - 26. februar 2020
Anna-Katherine Højland
Pernille Ploug

IV Samspilsbehandling i praksis
Relationsopbygning og relationsreparation
Relationsforstyrrelser & Udviklingstraumer
Børneneuropsykologi

D. 24. - 25. marts 2020
Anna-Katherine Højland
Nina Madsen Sjö

V Tværfagligt/tværsektorielt samarbejde i et børneperspektiv
Compassion & Self-Compassion

D. 21. - 22. April 2020
Anna-Katherine Højland
Pernille Ploug

TIDLIG BØRNEINDSATS OG  
SAMSPILSBEHANDLING 
VORDENDE FAMILIER,  
SPÆD- OG SMÅBØRNSFAMILIER



Anna-Katherine Højland  
Anna-Katherine Højland er autoriseret klinisk psykolog 
& Specialist i klinisk børnepsykologi. Jordemoder / scan-
ningsjordemoder. 

Tidl. bl.a. klinisk psykolog i 10 år i Familieambulatoriet 
på Hvidovre Hospitalet og Rigshospitalet. Superviseret 
månedligt i mere end 12 år af Margareta Broden. Arbejder 
med psykoterapi i perinatalperioden, superviserer og un-
derviser tværprofessionelle på familiedannelsesområdet. 

Varetager børnepsykologiske udredninger og forældre-
kompeteundersøgelser på spæd – og småbørnsområdet. 

Udvikler af de 1-årige uddannelser ”Familiedannelse & 
Perinatalt Mentalt Helbred” og ”Tidlig Børneindsats & 
Samspilsbehandling” samt 1-årige fertilitetsuddannelse. 

Ejer af Psykologisk Klinik for Gravide, Spæd – og Småbørn 
& Familiedannelse. www.annakatherine.dk.

Pernille Ploug 
Pernille Ploug er jordemoder & familiekonsulent. 

Mangeårige erfaringer med udsatte og sårbare gravide og 
småbørnsfamilier, med fokus på den tidlige forebyggende 
indsats og såvel den sundhedsfaglige som psykologiske 
familiedannelsesproces. 

Indgående erfaringer med højrisikogravide vordende fami-
lier fra mere end 13 år i Familieambulatoriet ved Hvidovre 
Hospital og Rigshospitalet. 

Ansat på Holmegaardshuset som familiebehandler og 
arbejder med blandt andet samspils- og spædbarnsbe-
handling.

Nina Madsen Sjö 
Nina Madsen Sjö, cand.psych., specialist i børneneurops-
ykologi, ph.d.  Nina er selvstændig psykolog. Hun udfører 
udredningsopgaver for kommuner og et privathospital 
samt forskningsopgaver for fonde, sektorforskningsinsti-
tutter og forlag. 

Nina har arbejdet med test og spørgeskemaer i over 16 år, 
senest har hun stået for normindsamling af et dansk spør-
geskema om socio-emotionelle kompetencer, der netop 
er udgivet på dansk (SEAM på forlaget Hogrefe). 

Aktuelt er Nina del af et 4-årigt projekt i regi af Nationalt 
Videnscenter for Anbragte Børn og Unge med fokus på 
afprøvning af indsatser til børn anbragt i plejefamilier. 

Desuden har Nina gennemført forskningsprojekter i regi af 
Center for Hjerneskade vedr. kognitiv træning af børn med 
nedsat opmærksomheds og hukommelsesfunktion.

OM UNDERVISERNE



Undervisningsform
Undervisningsformen veksler mellem teoriske og forskningsbaserede oplæg, vidensopdatering i evidensbaserede 
metoder, cases fra klinisk praksis, øvelser, refleksion og videobaseret case-arbejde. Der vil blive praktiske øvelser på 
holdet omkring hvordan man udfører samspilsvurderinger i praksis.

Varighed
Alle dage kl. 9.00-15.30 (incl. ½ times frokostpause)
Obs for eventuelle fremtidige justeringer

Holdstørrelse
20 personer

Sted
Comwell Hotel Sorø
Abildvej 100
4180 Sorø

Pris 21.200,-

Tilmelding
Tilmelding pr mail til Iris Christensen, Holmegaardshuset: ibc@holmegaardshuset.dk.

Oplys venligst dit navn, adresse, tlf.nr,  profession og arbejdsplads. Oplys endvidere om du er selvbetalende eller om det 
er din arbejdsplads der skal betale for uddannelsen. Såfremt det er din arbejdsplads, bedes du medsende oplysninger 
med henblik på fakturering hertil.

Prisen inkluderer:  
Forplejning 

Kaffebuffet med brød, frisk frugt og juice 
Isvand i lokalet hele dagen 

Frokost inkl. kaffe 
Kaffebuffet med kage, frisk frugt og juice 

Kaffebuffet er ad libitum begge dage. 
(Drikkevarer til frokost er tilkøb.)
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