
Krise- og Kollegastøtte

Årets tema: 
”Jeg overlevede…”

Årsseminaret finder sted på Vejle Center Hotel
27.-29. september 2021

Læs mere og tilmeld dig direkte på 
www.beredskabspsykologi.dk

Seminaret er åbent for alle, der har deltaget på et kursus om kollegastøtte 
– uanset hvor længe siden det er

Velkommen på Årsseminar 2021. Seminaret er for alle, der arbejder med krise- og 
kollegastøtte. Det er ikke længere et krav, at man skal være uddannet eller 
vedligeholdt indenfor de seneste to år. Det vigtige er, at alle har mulighed for at 
vedligeholde og udbygge deres kompetencer.

Med Årsseminaret vil vi give alle mulighed for at bygge videre på den eksisterende 
viden og træne samtaler i de forskellige metoder, der findes hos krise- og 
kollegastøttemedarbejdere.

Årets tema er ”Jeg overlevede…”. Det er valgt, fordi man som krise- og 
kollegastøttemedarbejder ofte skal tale med mennesker, der har befundet sig i 
alvorlige og kritiske situationer af kortere eller længere varighed. 

Årsseminaret er også en mulighed for at høre om de nyeste tiltag og metoder, så 
du kan vurdere, om du skal på andre af vores moduler.

Vi glæder os meget til at se dig 🍎🎓😃

Bedste hilsner
Ziggie og Henrik
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27. september

10.00 – 11.00 Velkomst og indledning

11.00 – 12.30 Workshop: Aktuelle erfaringer og udfordringer i KK-arbejdet

12.30 – 13.00 Feedback fra workshop

13.00 – 14.00 Frokost

14.00 – 15.30 Demonstration af en samtale

15.30 – 15.50 Kaffepause

15.50 – 18.00 Samtaler ud fra den eller de metoder, du er uddannet i

18.00 Middag

28. september

09.00 – 10.00 Opsamling på samtaletræningen

10.00 – 11.00 Jeg overlevede kræft
(Ditte Dall-Hansen)

11.00 – 12.00 Hvilken læring tager vi med fra Dittes indlæg?

12.00 – 13.00 Frokost

13.00 – 14.30 Jeg ovelevede ulykken på Præstø Fjord
(Karoline Klit og Jan Klit)

14.30 – 14.50 Kaffepause

14.50 – 15.50 Hvilken læring tager vi med fra Karolines og Jans indlæg?

15.50 – 18.00 Samtaler ud fra den eller de metoder, du er uddannet i

18.00 Middag
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29. september

09.00 – 10.00 Defusing og debriefing – metoder og udfordringer

10.00 – 12.00 Træning i psykologisk debriefing

12.00 – 13.00 Frokost

13.00 – 15.00 Træning i psykologisk debriefing 

15.00 – 15.30 Krise- og Kollegastøtte i fremtiden

15.30 – 16.00 Opsamling på Årsseminar 2021

16.00 Seminaret slutter
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Årets tema er "Jeg overlevede..."

Vi får besøg af spændende og livsbekræftende mennesker, der skal hjælpe os 
med at blive klogere:

Ditte Dall-Hansen vil fortælle om at overleve livstruende kræftsygdom. Ditte 
blev diagnosticeret med kræft i 2016 – et tidspunkt, hvor familie, venner og 
karriere ellers kørte på skinner. Dittes historie handler om at være overlever i en 
verden, hvor alle forventer glæde og taknemmelighed, mens hun selv må 
håndtere en masse andre følelser.

Karoline Klit vil fortælle om at overleve dragebådsulykken på Præstø Fjord i 
2011. Karoline tager sin far Jan Klit med, så vi også kan få det familiære 
perspektiv på situationen og tiden efter. Der er nu gået 10 år, og mens mange 
har glemt alt om ulykken, er den stadig meget til stede i bevidstheden hos 
familien.


