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Kære psykoterapeuter/psykoterapeutstuderende 
 
Videnscenter for Forebyggelse fremhæver den fortrolige kontakt mellem børn og forældre som en af de 
vigtigste faktorer, når det gælder at fremme børn og unges mentale sundhed. Netop det fokus har gennem et 
par årtier været helt centralt for mig i mødet med sårbare forældre og deres børn, og det er min vision, at den 
enkle tilgang, som jeg har så gode erfaringer med, kan komme til gavn for mange flere børn og deres familier.  
  
Jeg havde forsvoret, at jeg nogensinde skulle undervise til et kamera. Men tiderne skifter, og nu ligger det 
videobaserede kursus ’HVAD BØRN IKKE VED... har de ondt af’ som et færdigpakket kursus på 9 sessioner 
med 60 små filmoplæg samt arbejdsark med øvelser, der guider kursisten gennem refleksioner og øvelser.  
  
Feedback fra psykologer og psykoterapeuter m.fl., som har gennemført kurset individuelt, og fra Favrskov 
Kommune, hvor 120 medarbejdere netop har testet kurset i tværfaglige grupper, peger på at det er lykkedes. 
Det gør mig inderlig glad. Niels Møller, Psykolog og Psykoterapeut MPF og Uddannelsesleder på 
PIAA, Psykoterapeutisk Institut i Aarhus har også gennemgået kurset. I kan læse hans testimonial og en række 
udtalelser fra ledere og medarbejdere i Favrskov Kommune her: https://www.snakomdet.dk/onlinekursus   

Jeg er overbevist om, at psykoterapeuterne har de bedste fagpersonlige forudsætninger i denne opgave.  
Samtidig ved jeg, at disse samtaler med både børn og forældre er et fagligt område, som mange 
psykoterapeuter og psykologer er lidt tilbageholdende med at gå ind i. Det er ikke til børnenes bedste.  
 
Min producer Mette Bahnsen og jeg har derfor besluttet, at vi giver alle psykoterapeuter og 
psykoterapeutstuderende 50 % rabat på kurset. Tilbuddet vil være gældende resten af året.  
I køber kurset her: https://www.mind-online.dk/faa-adgang/  
 
OBS. Man køber et personligt login, som ikke må videregives til andre. Vi har tillid til, at alle vil respektere det.   
  
Bedste hilsner fra  
Karen Glistrup 
  

 
  

 

                       

 


