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Indholdsfortegnelse

Om Basen Kompetencecenter
Skræddersyede kurser og uddannelser

Basen er VISO-leverandør

Har I et ønske til et specifikt kursus, foredrag eller
et konkret uddannelsesforløb? Vi tilbyder skræddersyede kurser, foredrag og uddannelsesforløb,
som er tilpasset jeres ønsker og behov.

Som VISO-leverandør for Socialstyrelsen yder Basen specialrådgivning og psykologiske udredninger
i hele landet, på de mest specialiserede sager på
børne-, social- og specialundervisningsområdet.
Det gør vi indenfor målgrupperne autismespektrumforstyrrelser, svære og komplekse psykiske vanskeligheder samt opmærksomhedsforstyrrelser.

Pris, tid og sted efter individuel aftale.
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side 4

Heldagskurser
Hvordan passer du på dig selv som professionel 							
Teenagere på autismespektret og komorbiditet hos børn og unge med autisme 				
Hvordan arbejder man med ufrivilligt skolefravær, skolevægring og isolation blandt børn og unge
Mentaliserende samtaler og det komplicerede forældresamarbejde 					

side 6
side 7
side 8
side 9

Korte kurser

ADRESSER

Kurser i København
Basen Kompetencecenter
Middelfartgade 9
2100 København Ø

Kurser i Odense
Basen Fyn
Thulevej 8
5210 Odense NV

Målgruppe

Kurser i Silkeborg
Tollundgaard Golf Park
Tollundvej 3
8600 Silkeborg

Kontakt

Vores kurser henvender sig til forældre og fagpersoner, der arbejder indenfor det socialfaglige
område samt andre med interesse i området børn
og unge med særlige behov. Det er ofte lærere,
pædagoger, socialrådgivere, psykologer, familiebehandlere, kontaktpersoner og lignende faggrupper,
der arbejder med børn og unge med særlige behov.

Nadia Kræmer Lützhøft
nlu@basen.dk
7174 0979
Tilmelding til kurser via vores hjemmeside
www.basenkompetencecenter.dk.
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Uddannelsesforløb
Uddannelse i arbejdet med børn og unge med
ufrivilligt skolefravær, skolevægring og
isolation
På denne uddannelse vil du blive opkvalificeret ift. at
arbejde med børn og unge der har ufrivilligt skolefravær, skolevægring eller andre isolationsproblematikker. De seneste år er antallet af børn og unge,
der ikke kommer i skole, steget markant. Dels viser
rapporter fra både Børns Vilkår og Socialstyrelsen at
det er et stigende problem, og dels tyder erfaringer
fra praksis på, at det er et emne som flere fagprofessionelle ønsker at blive klogere på.

Uddannelsen er bygget op over 3 hele dage med ca.
4 uger imellem, så der er tid til at implementere nogle
af de værktøjer, der gives med fra gang til gang, i egen
praksis. På kursusgang 2 og 3 vil der være opsamlinger hvor vi udveksler erfaringer med at anvende
værktøjerne i egen praksis. Man skal derfor være klar
på at stille egne refleksioner til rådighed. Der vil være
én gennemgående uddannelsesansvarlig, men flere
oplægsholdere på de enkelte kursusdage.

Mange lærere og pædagoger står med komplicerede
skolefraværsforløb, som de ikke er klædt på til at håndtere, og forældre står ofte med et vigtigt ansvar i hjemmet for at forsøge at få børnene ud af hjemmet. Denne
uddannelse vil fokusere på, hvordan skolefraværet kan
ses som et fællesskabsanliggende, hvor alle parter kan
arbejde bedst muligt sammen om at bryde isolationen
og få børnene i trivsel igen.

1. Kursusdag | Hvordan arbejder man med ufrivilligt
skolefravær, skolevægring og isolation blandt børn og
unge
Undervisere: Stine Bleeg Stenderup, psykolog & VISOspecialist, Iben Seier Hass, behandler/underviser &
VISO-specialist og Nadia Kræmer Lützhøft, faglig chef &
VISO-specialist

Vi vil både inddrage teori og erfaringsbaseret viden
fra skolevægringssager i vores dagbehandlingstilbud
såvel som fra VISO-sager. På Basen har vi i skoleåret
2021/22 lavet en intern undersøgelse og rapport vedr.
børnenes egne oplevelser af at være på en dagbehandlingsskole som Basen. Vi vil med udgangspunkt i
denne rapport inddrage børnenes egne oplevelser af,
hvad der virker godt for at de kan være i et skolemiljø.

• Gennemgang af forskellige typer af ufrivilligt skolefravær, skolevægring og isolation samt deres årsag.
• Hyppigt optrædende diagnoser i forbindelse med
skolevægring og isolation.
• PDA-profilen og årsager til nedsat kravkapacitet.
• Inddragelse af børnenes egne perspektiver på, hvad
der skaber et godt skolemiljø.
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2. Kursusdag | Mentaliserende samtaler og det komplicerede forældresamarbejde

Praktisk information

Undervisere: Cathrine Rasbøl, psykolog & VISO-specialist, Gitte Lai Højmose, psykolog & VISO-specialist og
Nadia Kræmer Lützhøft, faglig chef & VISO-specialist

Undervisningsdage
1. kursusdag
Mandag d. 09.01.23 kl. 9.00-15.00

• Introduktion til mentaliseringsbegrebet og mentaliserende samtaler i forbindelse med børnesamtaler og
forældresamarbejde.

2. kursusdag
Tirsdag d. 07.02.23 kl. 9.00-15.00
3. kursusdag
Tirsdag d. 14.03.23 kl. 9.00-15.00

3. Kursusdag | Hvordan tilgår man ufrivilligt skolefravær, skolevægring og isolation som et fællesskabsanliggende
Undervisere: Jacob Licht, psykolog & VISO-specialist,
Marie Falck Hansen, psykolog & VISO-specialist og
Nadia Kræmer Lützhøft, faglig chef & VISO-specialist

Sted
Basen Kompetencecenter
Middelfartgade 9
2100 København Ø

• Introduktion til begrebet Vilde problemer, som forståelsesramme for skolevægringssager.

Pris
Kr. 4495,- alt inkl.

• Casearbejde ud fra engagement-modellen.

Kontakt
Nadia Kræmer Lützhøft
nlu@basen.dk
7174 0979

• Casearbejde på baggrund af erfaringer med brug af
værktøjer i praksis.
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Heldagskurser | København, Fyn & Jylland
Hvordan passer du på dig selv som
professionel?

Teenagere på autismespektret og
komorbiditet hos børn og unge med autisme

Når vi arbejder med mennesker med psykiske udfordringer, er der en risiko for at vi selv kan opleve en
særlig sårbarhed i jobbet. Teoretikere anvender begreber som ’sekundær traumatisering’, ’udbrændthed’
eller ’forråelse’. Dette heldagskursus sætter fokus på,
hvad det gør ved os som fagprofessionelle, når vi arbejder med andres sorg, smerte, angst, afmagt og raseri,
og hvordan vi kan passe på dem vi arbejder med, samtidig med at vi passer på os selv.

På dette kursus vil vi dele viden og erfaringer ift. arbejdet med unge mennesker på autismespektrummet,
hvor der ofte bliver en større kompleksitet i de unges
liv – her bl.a. ift. de unges egne forståelser af sig selv
og af andre. Vi oplever, at flere børn med autisme i de
tidlige år kan ’gå under radaren’, men at de med tiden
får sværere ved at navigere i det sociale felt eller i det
voksende forventningspres fra samfundet, når de bliver ældre. Her træder der ofte komorbide problematikker til autismediagnosen, som f.eks. spiseforstyrrelser,
angst eller social isolation.

Praktisk information
Dato, tid & sted
København
Tirsdag d. 27.09.22 kl. 9.00-15.00
Silkeborg
Onsdag d. 30.11.22 kl. 9.00-15.00

Indhold og udbytte
• Teoretisk viden om hvordan vi kan forebygge, minimere eller modvirke de belastninger vi udsættes for,
når vi bruger vores empati i vores daglige arbejde
med familier, børn og unge i krise.

Undervisere
Nadia Kræmer Lützhøft, faglig chef og VISOspecialist.

• Kurset vil gøre dig klogere på individuelle og kollektive opmærksomheder og give dig brugbar viden,
som du kan forstå din egen adfærd op imod.

Pris
Kr. 2295,- alt inkl.

• Refleksionsøvelser omkring din egen praksis, så du
kan blive klogere på dine egne adfærdsmønstre i dit
arbejde.

Kontakt
Nadia Kræmer Lützhøft
nlu@basen.dk
7174 0979

• Du vil få konkrete værktøjer til såvel egen refleksion
som teamsamarbejde.
• Metoder og redskaber til stressreducering, som vi anvender i vores daglige arbejde med udsatte unge på
Basen.
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Praktisk information
Dato, tid & sted
København
Fredag d. 18.11.22 kl. 9.00-15.00
Undervisere
Nadia Kræmer Lützhøft, faglig chef og VISOspecialist & Marie Falck Hansen, psykolog og
VISO-specialist.

Indhold og udbytte
• Grundlæggende viden om autisme og indblik i de
særlige forudsætninger unge med ASF har for livet
som teenagere.

Pris
Kr. 2295,- alt inkl.

• Nye perspektiver på hvordan vi i arbejdet med de
unge med ASF kan forstå deres verden bedre, så vi
kan tilbyde psykoedukation og relevante pædagogiske, psykologiske indsatser.

Kontakt
Nadia Kræmer Lützhøft
nlu@basen.dk
7174 0979

• Du vil få konkrete metoder og værktøjer til samtaler
og behandlingsarbejdet med de komorbide problemstillinger
• Du vil få øget din forståelse og kompetence ift. at
kunne hjælpe de unge til at forstå sig selv bedre ud
fra konkrete psykoedukative værktøjer og narrative
samtaleteknikker.
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Heldagskurser | København, Fyn & Jylland
Hvordan arbejder man med ufrivilligt skolefravær, skolevægring og isolation blandt
børn og unge

Mentaliserende samtaler og
det komplicerede forældresamarbejde

På dette kursus vil vi undersøge, hvordan man kan forstå ufrivilligt skolefravær, skolevægring og isolationsproblematikker. Problematikker der ofte kan knyttes
til børn og unge med autismespektrumforstyrrelser
(ASF), angst, OCD, depression og andre psykiske
vanskeligheder. Kurset vil give deltagerne en mere
indgående viden omkring, hvordan vi kan tilgå børn
og unge der fx isolerer sig i eget hjem ud fra en balanceret tilgang mellem at kompensere og eksponere.

Når vi arbejder med børn og unge med psykisk komplekse vanskeligheder, er forældrene en meget vigtig
ressource ift. at øge barnets trivsel og funktionsniveau.
Nogle gange kan det samarbejde dog kompliceres af
mange forskellige faktorer. Mentaliserende samtaler
åbner for nye refleksioner og handlemuligheder i
sådanne samarbejder.

Praktisk information
Dato, tid & sted
Silkeborg
Tirsdag d. 29.11.22 kl. 9.00-15.00

Dato, tid & sted
København
Tirsdag d. 25.04.23 kl. 9.00-15.00

Indhold og udbytte
Odense
Torsdag d. 26.01.23 kl. 9.00-15.00

Indhold og udbytte
• Viden om forskellige typer af skolevægring og isolation samt deres årsager.

Undervisere
Stine Bleeg Stenderup, psykolog og VISOspecialist & Iben Seier Hass, behandler/underviser og VISO-specialist.

• Viden om hyppigt optrædende diagnoser i forbindelse med skolevægring og isolation.
• Værktøjer og metoder til at arbejde med børn og
unge med skolevægring og isolation.

Pris
Kr. 2295,- alt inkl.

• Viden om hvordan man tilrettelægger undervisnings- og behandlingsforløb i hjemmet.
• Værktøjer til at arbejde med krav, så vi kan tilpasse
dem til barnets/den unges zone for nærmeste udvikling.

Kontakt
Nadia Kræmer Lützhøft
nlu@basen.dk
7174 0979

• Viden om relationelle og samtalemæssige greb i
tilgangen til børn og unge med nedsat kravkapacitet
eller PDA.
• Viden om hvordan vi kan tilpasse kravene til barnets
behov og nærmeste udviklingszone både personligt,
socialt og fagligt.

Praktisk information
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Undervisere
Cathrine Rasbøl, psykolog og VISO-specialist
& Gitte Lai Højmose, psykolog og VISO-specialist.

• Konkrete råd til det målrettede og konstruktive forældresamarbejde.
• Konkrete strategier til at professionalisere din faglige
rolle.
• Teoretisk viden omkring den mentaliserende tilgang.

Pris
Kr. 2295,- alt inkl.

• Strategier til fagligt at rammesætte og strukturere
forældresamarbejdet.
• Metoder til hvordan man kan anvende et fokus på
mentaliseringsbegrebet til at fremme en forståelse af
de bagvedliggende mekanismer og årsager.

Kontakt
Nadia Kræmer Lützhøft
nlu@basen.dk
7174 0979

• Pædagogiske redskaber og øvelser til at udvikle
mentaliseringsevnen hos børn og unge.
• Øvelser og værktøjer til den professionelles egen
refleksion og praksis.
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Korte kurser | København & Fyn
Samtaleteknikker med psykisk sårbare
børn og unge

PDA og nedsat kravkapacitet

I det daglige arbejde med børn og unge, der har
psykiske vanskeligheder, er samtalen et uundværligt
redskab til at opbygge en tæt og tillidsfuld relation,
der samtidig kan åbne op for uanede muligheder og
alternative fortællinger for barnet/den unge.

Siden 1980’erne hvor den engelske psykolog og
professor Elizabeth Newson begyndte at forske i en
særlig profil hos børn og unge på autismespektret,
er PDA-profilen blevet mere velkendt og genkendelig for mange forældre, professionelle og unge selv.
Dette oplæg giver dig viden om, hvad der ligger i en
PDA-profil og lægger op til en overvejelse omkring,
hvornår det er PDA frem for en nedsat kravkapacitet,
som måske skyldes sensoriske udfordringer eller andre særlige forudsætninger hos børn og unge, der er
belastet af en psykiatrisk diagnose.

Praktisk information
Dato, tid & sted

Mange professionelle føler sig ikke klædt ordentligt på
til at tale med børn og unge om de svære samtaleemner.
De kan opleve sig handlingslammede hvis samtalen
bliver fastlåst eller berøringsangste, hvis samtalen går
for tæt på barnet. Dette kan give følelser af afmagt, hos
såvel den professionelle som hos barnet, og være hæmmende for både samtalen og dannelsen af en relation.

København
Onsdag d. 31.08.22 kl. 9.00-12.00
Tirsdag d. 17.01.23 kl. 13.00-16.00
Odense
Torsdag d. 08.12.22 kl. 13.00-16.00

Ved at anvende en narrativ tilgang til samtalen, kan
samtalen ses som en undersøgelse af et handlingsforløb
og årsagssammenhæng. Man kan sammen med barnet/
den unge undersøge, hvordan dennes fortælling er skabende for en virkelighedsforståelse, og derfra udforske
om der er sprækker i fortællingerne, der kan åbne op for
andre måder at se sit liv, sig selv eller andre på.

Underviser
Nadia Kræmer Lützhøft, faglig chef og VISOspecialist.
Pris
Kr. 1295,- alt inkl.

Indhold og udbytte
Dette kursus vil styrke dine kompetencer i samtaler
med psykisk sårbare børn og unge. Du vil få konkrete
redskaber til at strukturere dine samtaler og få indsigt i
hvordan du kan anvende samtalen i relationsarbejdet og
som et værktøj til at åbne op for uanede muligheder for
børn og unge. Der vil yderligere være refleksionsøvelser,
der sigter på at de præsenterede værktøjer og metoder
kan implementeres i din daglige praksis.

Kontakt
Nadia Kræmer Lützhøft
nlu@basen.dk
7174 0979

Praktisk information
Dato, tid & sted
København
Tirsdag d. 06.09.22 kl. 14.00-16.00
Torsdag d. 08.06.23 kl. 9.00-11.00
Odense
Torsdag d. 30.03.23 kl. 9.00-11.00

På kurset vil vi tale om, hvordan vi som professionelle
kan begå os med børn og unge, der har en nedsat
kravkapacitet eller en reel PDA-profil. Vi vil lægge op
til overvejelser omkring, hvordan vi, når vi som professionelle skal stille krav i fx. skolesammenhænge, kan
tilpasse kravene til barnets behov og nærmeste udviklingszone både personligt, socialt og fagligt og derved
sikre en positiv udvikling, skolegang og ungdomsliv.

Undervisere
Marie Falck Hansen, psykolog og VISOspecialist & Nadia Kræmer Lützhøft, faglig chef
og VISO-specialist.
Pris
Kr. 995,- alt inkl.

Indhold og udbytte
• Teorietisk viden omkring PDA profilen.

Kontakt
Nadia Kræmer Lützhøft
nlu@basen.dk
7174 0979

• Værktøjer til at arbejde med krav, så vi kan tilpasse
dem til barnets/den unges zone for nærmeste udvikling.
• Viden om relationelle og samtalemæssige greb i
tilgangen til børn og unge med nedsat kravkapacitet
eller PDA.
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Korte kurser | København & Fyn

Autisme og kønsidentitet

Ufrivilligt skolefravær, skolevægring og
isolation blandt børn og unge

Flere og flere unge – både med og uden ASF –
forholder sig til deres egen kønsidentitet på en anden
måde, end vi tidligere har set.

Ufrivilligt skolefravær, skolevægring og isolationsproblematikker kan ofte knyttes til børn og unge med
autismespektrumforstyrrelser (ASF), angst, OCD, depression og andre psykiske vanskeligheder. Men hvad
er skolevægring egentlig? Hvornår adskiller det sig
fra ufrivilligt skolefravær, og hvorfor ser vi en stigende
tendens af børn og unge, der ikke tør gå i skole?

Praktisk information

Med dette oplæg vil vi tale om, hvilke opmærksomheder vi bør have som professionelle og hvordan vi
kan forstå og møde diversitet i kønsidentitet hos børn
og unge med autisme på en respektfuld og relevant
måde.

Dato, tid & sted
København
Onsdag d. 14.09.22 kl. 14.00-16.00
Undervisere
Lærke Nybo, aut. psykolog og Steffan Svane
Carlsen, afdelingsleder på Basen.

Indhold og udbytte
Oplægget giver dig den nyeste viden om sammenhænge mellem autisme og diversitet i kønsidentitet og
mulighed for at reflektere over betydningen af kønnede
antagelser om børn med autisme. Desuden gør vi plads
til udveksling af ideer og erfaringer.

Pris
Kr. 995,- alt inkl.
Kontakt
Nadia Kræmer Lützhøft
nlu@basen.dk
7174 0979

“Der ses en markant stigning i antallet af
personer, som ønsker rådgivning, behandling
og juridisk kønsskifte. Personer med ASF er
formentlig overrepræsenterede blandt især
yngre personer, som søger hjælp ift. kønsinkongruens.”

Praktisk information
Dato, tid & sted
Odense
Torsdag d. 22.09.22 kl. 13.00-16.00

Indhold og udbytte
• Viden om forskellige typer af skolevægring og isolation samt deres årsager.

København
Torsdag d. 23.02.23 kl. 9.00-12.00

• Viden om hyppigt optrædende diagnoser i forbindelse med skolevægring og isolation.

Undervisere
Stine Bleeg Stenderup, psykolog & VISOspecialist, Iben Seier Hass, behandler/underviser & VISO-specialist

• Viden om hvordan skolemiljø og fællesskaber kan
medvirke til udvikling af skolevægring.
• Værktøjer og metoder til at arbejde med børn og
unge med skolevægring og isolation.

Pris
Kr. 995,- alt inkl.

• Viden om hvordan man tilrettelægger undervisnings- og behandlingsforløb i hjemmet.
• Tilrettelæggelse af interventionsforløb i praksis ved
inddragelse af selvforståelsesforløb, maskering og
mestringsstrategier, eksponeringstrappen, forældrescreening og stress- sårbarhedsmodellen.

Kontakt
Nadia Kræmer Lützhøft
nlu@basen.dk
7174 0979

• Via dialog og små øvelser undervejs vil du få mulighed for at reflektere over, hvordan de præsenterede værktøjer og metoder vil passe i din praksis, og
hvordan de kan implementeres i din hverdag.

Kilde: SEXOLOGI –faglige perspektiver på seksualitet
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Korte kurser | København & Fyn
Autisme og de særlige forudsætninger for
livet som teenager

Arbejdet med børn og unge med psykiatriske
diagnoser som angst og OCD

På dette kursus vil du få en grundlæggende viden om
autisme med særligt fokus på, hvilke opmærksomheder man kan have på de særlige forudsætninger,
sårbarheder og den øgede risiko for udbrændthed
eller overbelastning, det kan indebære, når mennesker
med ASF går fra at være børn til at være teenagere.

På dette kursus vil du få en grundlæggende viden om
de psykiatriske diagnoser angst og OCD, som bliver
mere og mere udbredt blandt børn og unge og som
kan være meget indgribende i børnenes og de unges
liv.

Praktisk information
Dato, tid & sted
København
Fredag d. 07.10.22 kl. 9.00-11.00
Torsdag d. 02.02.23 kl. 14.00-16.00

Hvordan kan vi i arbejdet med de unge med ASF forstå
deres verden bedre? Hvor og hvordan kan vi hjælpe de
unge til at få strategier til at håndtere ”kunsten at være i
et venskab”, og hvordan kan vi forstå deres særlige sårbarhed i sådanne relationer med jævnaldrende? Hvordan
kan vi som professionelle skabe de bedste forudsætninger for, at unge med ASF kan udfolde deres potentiale
blandt jævnaldrende uden at blive yderligere stressede
eller overbelastede?

Odense
Onsdag d. 29.03.23 kl. 13.00-15.00
Undervisere
Marie Falck Hansen, psykolog og VISO-specialist & Nadia Kræmer Lützhøft, faglig chef og
VISO-specialist.

Indhold og udbytte
• Indblik i de særlige forudsætninger for livet, som
teenagere/unge med ASF har.
• Hvordan kan vi forstå den særlige udbrændthed eller
overbelastning, som vi ser hos unge med ASF, der
f.eks. i værste fald trækker sig fra omgivelserne og
isolerer sig i eget hjem?
• Metoder og værktøjer til inddragelse af forældre og
pårørende omkring barnet/den unge
• Du vil få øget din forståelse og kompetence ift. at
kunne hjælpe de unge til at forstå sig selv bedre ud
fra konkrete psykoedukative værktøjer og narrative
samtaleteknikker.

Pris
Kr. 995,- alt inkl.
Kontakt
Nadia Kræmer Lützhøft
nlu@basen.dk
7174 0979
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Praktisk information
Dato, tid & sted

På kurset vil vi komme omkring teoretiske forståelser
og konkrete værktøjer, der bygger på bl.a. kognitiv og
metakognitiv terapi samt den narrative teori, som du kan
bruge i dit daglige arbejde med unge med psykiatriske
udfordringer. Kurset vil give dig nogle overordnede
strategier til f.eks. at arbejde med følelsesregulering og
stressreducering, og hvordan du kan inddrage barnets
egen forståelse af sin OCD eller angst ud fra den narrative forståelse.

København
Onsdag d. 26.10.22 kl. 9.00-12.00
Tirsdag d. 16.05.23 kl. 13.00-16.00
Odense
Onsdag d. 02.11.22 kl. 13.00-16.00
Undervisere
Nadia Kræmer Lützhøft, faglig chef og VISOspecialist & Marie Falck Hansen, psykolog og
VISO-specialist.

Indhold og udbytte
• Indblik i forskellige typer af OCD-overbevisninger og
angstproblematikker.

Pris
Kr. 1295,- alt inkl.

• Metoder og værktøjer til inddragelse af forældre og
pårørende omkring barnet/den unge.
• Overordnede strategier for behandling af OCD og
angst.

Kontakt
Nadia Kræmer Lützhøft
nlu@basen.dk
7174 0979

• Konkrete pædagogiske og behandlingsmæssige
værktøjer til det daglige arbejde med målgruppen.
• Refleksionsøvelser, bl.a. ift. hvordan de præsenterede værktøjer og metoder kan implementeres i din
daglige praksis.
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Korte kurser | København & Fyn
Hvordan kan man anvende en neuroaffektiv
tilgang i pædagogisk arbejde med børn og
unge?

Børn og unge med autisme
og spiseforstyrrelse

Når man arbejder med børn og unge er det vigtigt
at kunne tilpasse tilgang og metoder til det enkelte
barns behov og udviklingsniveau. Ved at arbejde
neuroaffektivt med udgangspunkt i de neuroaffektive kompasser, kan de professionelle omkring barnet
bedre navigere og målrette pædagogik, metoder og
aktiviteter for barnet. De neuroaffektive kompasser er
et navigations- og analyseredskab, som udspringer af
den neuroaffektive udviklingspsykologi.

Børn og unge med autisme har en større risiko for at
udvikle en spiseforstyrrelse end børn og unge uden
autisme.

Praktisk information
Dato, tid & sted
Odense
Torsdag d. 27.10.22 kl. 13.00-16.00
Underviser
Stine Bleeg Stenderup, psykolog og VISOspecialist.

Indhold og udbytte
Dette kursus vil give dig viden om de neuroaffektive
kompasser og hvorledes disse kan bruges i forståelsen
af barnet/den unge. Du vil få indsigt i de neurobiologiske
principper og den neuroaffektive udviklingspsykologi,
som kompasserne læner sig op ad, samt konkrete
aktiviteter, som kan laves med barnet/den unge på de
enkelte niveauer i kompasserne. Kurset vil veksle mellem
teoretiske oplæg samt diskussioner og erfaringsdeling i
grupper.

Pris
Kr. 1295,- alt inkl.

Praktisk information

Vi kommer på dette kursus til at arbejde med sammenhængen mellem autisme, stress og belastningsudløst spiseforstyrrelse samt brugbare metoder og
redskaber i arbejdet med disse børn.

Dato, tid & sted
København
Tirsdag d. 08.11.22 kl. 9.00-11.00
Tirsdag d. 16.04.23 kl. 14.00-16.00

Indhold

Undervisere
Louise Filholm Kjærgaard, psykolog og VISOspecialist & Pernille Kofod Løvenhøj, sygeplejerske/familiebehandler og VISO-specialist.

Kurset er praksisorienteret og giver en kort introduktion
til autisme, forstyrret spisning og anoreksi. Herudover
gives introduktion til, hvorledes der kan arbejdes med at
stressaflaste barnet igennem omgivelserne og redskaber
til at arbejde med spiseforstyrrelsen.

Pris
Kr. 995,- alt inkl.

Kontakt
Nadia Kræmer Lützhøft
nlu@basen.dk
7174 0979

“Det drejer sig om at tilpasse den rigtige indsats til
barnets specifikke følelsesmæssige udviklingstrin,
gøre det trygt og etablere tillid.”

Kontakt
Nadia Kræmer Lützhøft
nlu@basen.dk
7174 0979

“En svensk undersøgelse har vist, at over ti procent af
dem, som havde en spiseforstyrrelse i teenageårene,
også havde en udiagnosticeret autismediagnose.”

- Susan Hart, De neuroaffektive kompasser, 2016.

- www.autismforum.se.
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Korte kurser | København & Fyn

Når forældresamarbejdet bliver kompliceret

Mentaliserende samtaler

Når vi arbejder med børn og unge med psykisk komplekse vanskeligheder, er forældrene en meget vigtig
ressource ift. at øge barnets trivsel og funktionsniveau.
Nogle gange kan det samarbejde kompliceres af
mange forskellige faktorer. Når det sker, kan vi som
professionelle blive præsenteret for mere private
følelser såsom vrede, frustration eller sorg. Følelser,
der kan igangsætte en oplevelse af afmagt hos både
den professionelle og forælderen.

Mentaliserende samtaler åbner for nye refleksioner og
handlemuligheder. I mentaliserende samtaler tilpasser
den professionelle sig til den andens mentaliseringsevne i en balance mellem at støtte og udfordre.

Praktisk information
Dato, tid & sted
København
Onsdag d. 23.11.22 kl. 9.00-12.00
Tirsdag d. 23.05.23 kl. 13.00-16.00

På kurset taler vi om værktøjer til at arbejde mentaliserende, bevare nysgerrigheden og samarbejdsviljen, at
kunne anerkende forskellige perspektiver og sikre en god
forventningsafstemning. På baggrund af den systemiske
tænkning og med inspiration fra mentaliseringsbegrebet, vil du blive præsenteret for metoder til at få øje på
mentaliseringssvigt i samarbejdet, hvor samarbejdet kan
blive særlig svært.

Underviser
Josephine Björgheim, psykolog og VISOspecialist.
Pris
Kr. 1295,- alt inkl.

Indhold og udbytte

Kontakt
Nadia Kræmer Lützhøft
nlu@basen.dk
7174 0979

• Konkrete råd til det målrettede og konstruktive forældresamarbejde.
• Konkrete strategier til at professionalisere din faglige
rolle.
• Strategier til fagligt at rammesætte og strukturere
forældresamarbejdet.
• Metoder til hvordan man kan anvende et fokus på
mentaliseringsbegrebet til at fremme en forståelse af
de bagvedliggende mekanismer og årsager.
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Praktisk information

Dette kursus vil bidrage til viden omkring samtaleteknikker baseret på mentaliseringsbegrebet. Der vil være
en kort teoretisk introduktion til mentaliseringsbegrebet hvorefter vi vil fokusere på mentaliserende
samtaleteknikker, herunder hvad der sker i samtaler, hvor
der er mentaliseringssvigt og hvordan vi kan skabe rum
for den udviklende samtale.

Dato, tid & sted
København
Onsdag d. 08.03.23 kl. 9.00-12.00
Underviser
Gitte Lai Højmose, psykolog og VISOspecialist .

Indhold og udbytte

Pris
Kr. 1295,- alt inkl.

• Teoretisk viden omkring den mentaliserende tilgang.
• Pædagogiske redskaber og øvelser til at udvikle
mentaliseringsevnen hos børn og unge.

Kontakt
Nadia Kræmer Lützhøft
nlu@basen.dk
7174 0979

• Øvelser og værktøjer til den professionelles egen
refleksion og praksis.
Vi inddrager cases og problemstillinger fra praksis og vil
igennem refleksionsøvelser sigte mod at kursisterne kan
implementere den præsenterede teoretiske forståelse
samt værktøjer og metoder i deres daglige praksis.
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BASEN KOMPETENCECENTER
- SPECIALISTER I BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV
Basen Kompetencecenter er et non-profit kompetencecenter i
organisatorisk fællesskab med Basen dagbehandling, som har
eksisteret siden 1996.
Underviserne på vores kompetencecenter er praktikere, som
besidder en særlig specialiseret viden om de emner, de underviser i.
Vi forestår praksisorienterede kurser, uddannelser og oplæg med
fokus på konkrete værktøjer, metoder og tilgange til det daglige
arbejde med udsatte børn og unge.
Læs mere på www.basenkompetencecenter.dk.
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Forældrekurser | København, Fyn & Jylland
Autisme og de særlige forudsætninger for
livet som teenager

Børn og unge med psykiatriske udfordringer
som angst og OCD

På dette kursus for forældre vil vi sætte fokus på de
særlige forudsætninger og sårbarheder der kan være,
når børn med autisme går fra barn til teenager. Der
ses en øget risiko for udbrændthed eller overbelastning, da livet ofte bliver mere komplekst som teenager.

På dette kursus for forældre vil du få en grundlæggende viden om de psykiatriske diagnoser angst og OCD,
som bliver mere og mere udbredt blandt børn og unge
og som kan være meget indgribende i børnenes og de
unges liv.

Praktisk information
Dato, tid & sted
København
Tirsdag d. 22.11.22 kl. 15.00-17.00

Hvordan kan vi forstå den kompleksitet der ligger i at
gå fra barn til teenager, og hvordan kan vi hjælpe de
unge til at udvikle strategier til fx at håndtere ”kunsten at
være i et venskab”? Hvordan kan vi forstå deres særlige
sårbarhed i relationer med jævnaldrende? Hvordan kan
vi skabe de bedste forudsætninger for, at unge med
ASF kan udfolde deres potentiale blandt jævnaldrende
uden at blive yderligere stressede eller overbelastede?
Sådanne spørgsmål vil vi folde ud på kurset. Oplægget
vil tage afsæt i både teori men også indgående praksiserfaring fra mange års arbejde med teenagere på
autismespektrummet.

Undervisere
Nadia Kræmer Lützhøft, faglig chef og VISOspecialist & Marie Falck Hansen, psykolog og
VISO-specialist.
Pris
Kr. 795,- alt inkl.
Kontakt
Nadia Kræmer Lützhøft
nlu@basen.dk
7174 0979

Indhold og udbytte
• Indblik i de særlige forudsætninger for livet som
teenagere/unge med ASF har.
• Konkrete værktøjer til fx stressreducering og
kravtilpasning.
• Refleksionsøvelser, bl.a. ift. hvordan de præsenterede værktøjer kan bruges i hjemmet.
• Mulighed for at møde andre forældre, der står i
lignende situationer med deres børn.

Praktisk information
Dato, tid & sted

Du vil blive præsenteret for en grundlæggende forståelse af hvad en psykiatrisk diagnose er samt en
udvidet forståelse af diagnoserne angst og OCD og
deres særlige kendetegn. Som forælder er man ofte i en
kompleks position, hvor man både skal være i sin forældrerolle og samtidig kunne varetage en behandlingsopgave i hjemmet. Kursisterne vil derfor få præsenteret
konkrete værktøjer, der bygger på bl.a. kognitiv og metakognitiv terapi samt den narrative teori.

Odense
Tirsdag d. 29.03.23 kl. 17.00-19.00
Undervisere
Nadia Kræmer Lützhøft, faglig chef og VISOspecialist & Marie Falck Hansen, psykolog og
VISO-specialist.
Pris
Kr. 795,- alt inkl.

Indhold og udbytte
• Indblik i forskellige typer af OCD-overbevisninger og
angstproblematikker.

Kontakt
Nadia Kræmer Lützhøft
nlu@basen.dk
7174 0979

• Metoder og værktøjer til at kunne tilpasse krav og
forventninger til barnet/den unge.
• Overordnede strategier for og værktøjer til behandling af OCD og angst.
• Refleksionsøvelser, bl.a. ift. hvordan de præsenterede værktøjer kan bruges i hjemmet.
• Mulighed for at møde andre forældre, der står i
lignende situationer med deres børn.
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Forældrekurser | København, Fyn & Jylland

PDA/nedsat kravkapacitet hos børn og unge

Siden 1980’erne, hvor den engelske psykolog og
professor Elizabeth Newson begyndte at forske i en
særlig profil hos børn og unge på autismespektret,
er PDA-profilen blevet mere velkendt og genkendelig for mange forældre, professionelle og unge selv.
Dette oplæg giver dig viden om, hvad der ligger i en
PDA-profil og lægger op til en overvejelse omkring,
hvornår det er PDA frem for en nedsat kravkapacitet,
som måske er opstået på baggrund af sensoriske
udfordringer eller andre særlige forudsætninger hos
børn og unge, der er belastet af en psykiatrisk diagnose.

“Kurset gav mig håb for bedre forhold for de
mennesker, som vi skal forstå og hjælpe, samt for
vores eget arbejdsmiljø. Det er lige det
jeg brænder for og gerne vil.”

Praktisk information
Dato, tid & sted
København
Tirsdag d. 13.09.22 kl. 15.00-17.00

- Deltager på kurset; Hvordan passer du på dig selv som professionel?

Silkeborg
Tirsdag d. 29.11.22 kl. 17.00-19.00

Som forælder er man ofte i en kompleks position, hvor
man både skal være i sin forældrerolle og samtidig
kunne varetage en behandlingslignende opgave i hjemmet, hvor det kan være særlig svært at balancere de
krav, der er en naturlig del af opdragelsen. Vi vil lægge
op til overvejelser omkring hvordan man kan tilpasse
kravene til barnets behov, så børnenes trivsel sikres ift.
en positiv udvikling både i hjemmet og i skolen.

Undervisere
Nadia Kræmer Lützhøft, faglig chef og VISOspecialist & Marie Falck Hansen, psykolog og
VISO-specialist.
Pris
Kr. 795,- alt inkl.

Indhold og udbytte

Kontakt
Nadia Kræmer Lützhøft
nlu@basen.dk
7174 0979

• Teoretisk viden omkring PDA-profilen.
• Værktøjer til at balancere krav, så vi kan tilpasse dem
til barnets/den unges zone for nærmeste udvikling.
• Refleksionsøvelser, bl.a. ift. hvordan de præsenterede værktøjer kan bruges i hjemmet.
• Mulighed for at møde andre forældre, der står i
lignende situationer med deres børn.
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Kurser i København
Basen Kompetencecenter
Middelfartgade 9
2100 København Ø

Kurser i Odense
Basen Fyn
Thulevej 8
5210 Odense NV
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Kurser i Silkeborg
Tollundgaard Golf Park
Tollundvej 3
8600 Silkeborg

Vejledning, rådgivning og supervision
Supervision og rådgivning af fagpersonale

Vejledning, rådgivning og supervision til
pårørende
Vi tilbyder også trivselsforløb for klasser, hvor vi kommer ud og observerer i klasser, der har trivselsproblemer,
som efterfølgende kan bruges ind i rådgivning og supervision af personale.

Vi tilbyder supervision og rådgivning af fagpersonale.
Dette kan være på andre dagbehandlingsskoler, bosteder, specialskoler eller andre tilbud der arbejder med
børn og unge med psykisk sårbarhed. Vi tilbyder også
supervision på almenområdet f.eks. i forbindelse med
mistrivsel i en klasse af forskellige årsager eller hvis
der ønskes supervision på specifikke sager.

Pris, tid og sted
Efter individuel aftale. Kontakt faglig chef Nadia Kræmer
Lützhøft på nlu@basen.dk / 7174 0979 for yderligere
info eller send en forespørgsel via kontaktformularen på
vores hjemmeside www.basenkompetencecenter.dk.

Vi tilbyder supervision eller rådgivning til såvel hele
personalegrupper som af enkeltpersoner. Sessionerne
kan finde sted hos jer eller i vores lokaler på Østerbro i
København.
Vi indleder altid med et kort, afklarende møde, enten
over telefonen eller virtuelt, hvor vi sammen afstemmer
formen, temaer, tid, konkrete behov o. lign.

På Basen møder vi igennem vores arbejde med børn
og unge mange forældre, der har brug for et rum, hvor
de kan reflektere og finde veje til at kunne støtte deres
børn. Dette tilbydes som en del af indskrivningen på
Basen, men tilbydes nu også eksternt til forældre, der
kan have brug for at tale med en fagperson. Dette kan
være i en kombination af konkret vejledning, rådgivning eller supervision.

Sessioner
Tilbuddet kan sammensættes efter behov med alt fra
en enkelt vejledning og eller rådgivning på 30 min til 1
time eller som et længere forløb på 5 gange. Der kan
ved aftale sendes en beskrivelse af, hvad der ønskes
rådgivning ift. på forhånd og evt. en beskrivelse af barnets funktionsniveau, diagnose og alder, som vi vil tage
udgangspunkt i ved samtalen.

Emner der rådgives om
Omdrejningspunktet for samtalerne kan være alt fra
konkrete hverdagsproblematikker som f.eks. struktur i
hjemmet, spisesituationer, hygiejne eller skolevalg, til de
mere eksistentielle spørgsmål der kan opstå, når man er
forældre til et barn med psykiske udfordringer: Hvordan
kan man gentænke forældreskabet, på en anden måde
end man først havde tænkt sig, da man valgte at blive
forældre? Hvordan klæder man sine omgivelser på til
at forstå den særlige situation, man står i? Eller hvordan
passer man bedst på sin familie, hvor der evt. også kan
være søskende, der er en del af systemet omkring barnet?

Samtalerne kan foregå virtuelt eller i Basens lokaler i
København, Birkerød eller Odense.
Priser*
30 min 495,- kr. alt inkl.
60 min 795,- kr. alt inkl.
5 x 60 min 3500,- kr. alt inkl.
Vi tilbyder desuden pårørendegrupper for søskende og
forældre.
Kontakt
Faglig chef Nadia Kræmer Lützhøft på nlu@basen.dk/
7174 0979 for yderligere info eller send en forespørgsel via kontaktformularen på vores hjemmeside www.
basenkompetencecenter.dk.

Samtalerne er løsningsfokuserede, hvor vi vil forsøge at
få øje på, hvad der allerede fungerer i jeres familier, så
man kan trække på konkrete løsningsstrategier, når man
står i de svære situationer i hverdagen.
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*For særligt mindrebemidlede pårørende, kan der gives mulighed for at
søge om nedsat pris eller friplads.
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“Et fantastisk kursus med mange muligheder for
refleksioner, der kan implementeres
i vores personalegruppe.”
- Deltager på kurset; Når forældresamarbejdet bliver kompliceret

Tilmelding til kurser
Basen Kompetencecenter
Middelfartgade 9
2100 København Ø
T 3929 6767
W basenkompetencecenter.dk

Kontakt
Nadia Kræmer Lützhøft
nlu@basen.dk
7174 0979
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