Oplæg om børn udsat for overgreb
Kunne I tænke jer mere viden om børn udsat for
overgreb? Deres reaktioner og symptomer?
Den viden, som jeg har erfaret gennem mange år i mit
arbejde med børn udsat for overgreb, vil jeg rigtigt gerne
udbrede til andre professionelle, som arbejder med denne
gruppe af børn.

HJEMMESIDE:
www.maryamtestmann.dk

I oplægget fortæller jeg bl.a. om:
• Hvilke typer af overgreb er der tale om, og hvilke
grupper af børn ses.
• Hvad skal vi som professionelle have særligt øje for i
vores arbejde, når vi møder børn udsat for
overgreb, eller når vi er i tvivl om der er tale om
overgreb.
• Hvilke symptomer udviser børn udsat for overgreb,
og hvordan ligner de andre børn, med
udfordringer, fx psykiatriske diagnoser - Hvad er
overlap?
• PTSD, Kompleks PTSD, samt Transgenerationelle
traumer.
• Trigger, dissociation, og hukommelse forbundet
med overgreb.
• Hvordan kan man skærpe sin undersøgelse eller
samtale med enkle og konkrete spørgsmål?
• Hvad er forretningsgangen, når et barn bliver, eller
er blevet udsat for overgreb, og vi får viden om
det?
• Hvor kan man henvise til, og hvem kan henvise
med henblik på udredning af børnene?
• Hvad kan en traumeundersøgelse konkret
indeholde, når børn udsat for overgreb udredes for
psykiske og følelsesmæssige belastninger?

VARIGHED

KONTAKT MIG FOR AT HØRE NÆRMERE OM OPLÆGGET

OM MIG
Jeg er privatpraktiserende
psykolog, og arbejder desuden i
Børnehus Hovedstaden med
børn, der har været udsat for
overgreb.
Derudover har jeg arbejdet
mange år i PPR og som
familiebehandler.

KONTAKT
Maryam Testmann
Cand.psych.aut
TELEFONNUMMER:
31 66 54 44
MAIL:
maryam@maryamtestmann.dk

Ca. 3 timer.

PRIS
Indenfor Storkøbenhavn og op til 25
deltagere: Kr. 10.900,Ved flere deltagere og udenfor
Storkøbenhavn, kontakt mig venligst
for pris.
CVR-nr.: 41130024

Er ovenstående noget I kunne tænke jer at høre mere om,
så kontakt mig, og så kan vi aftale nærmere.
Jeg ser frem til at høre fra jer.
Maryam Testmann
Cand.psych.aut.

