
Præsentation

Hvem er vi

Klinik for selvmordstruede børn og unge i 
Odense



Opstart af DAT-unge

Incitamentet opstart af behandlingsformen
– Aflastning af psyk. Sengeafsnit
– Svær patientgruppe
– Evidensbaseret behandling

Hvem er vi i DAT-teamet



Uddannelsen i Oslo

Uddannelse omfatter: 
– 2x 5 dages intensiv undervisning (fra 9-17)
– Supervision 1x månedligt fra USA
– Hjemmearbejde individuelt og i teamet
– Pris 30.000 n.kr. (excl. Øvrige udgifter til ophold, 

litteratur m.m.)



MMåålgruppelgruppe
1313-- 1717åårige + deres forrige + deres foræældreldre
Unge med en personlighedsprofil svarende til emotionelt ustabil Unge med en personlighedsprofil svarende til emotionelt ustabil 
personlighedsforstyrrelsepersonlighedsforstyrrelse
Unge som i forvejen er kendt i DBUH eller KlinikkenUnge som i forvejen er kendt i DBUH eller Klinikken

InklusionskriterierInklusionskriterier
Selvskadende og /eller med suicidal adfSelvskadende og /eller med suicidal adfæærdrd
Vedvarende svigt i fVedvarende svigt i føølelsesreguleringlelsesregulering
Tendens til intense og ustabile forhold til andre (et rodet og iTendens til intense og ustabile forhold til andre (et rodet og indviklet ndviklet 
liv)liv)
Normal begavetNormal begavet

EksklusionskriterierEksklusionskriterier
Psykotiske Psykotiske 
Aktuel svAktuel svæær behandlingskrr behandlingskræævende depressionvende depression
Aktuelt svAktuelt svæært misbrugrt misbrug
Diagnose indenfor autismespektret Diagnose indenfor autismespektret 



Overblik DATOverblik DAT--programprogram

Diagnostisk interview, anamnese, orientering.Diagnostisk interview, anamnese, orientering.

Assessment interview, orientering, commitment (1Assessment interview, orientering, commitment (1--2 2 
samtaler)samtaler)

BehandlingenBehandlingen
–– Individuel terapi ti den ungeIndividuel terapi ti den unge
–– TrTrææningsgrupper for unge og forningsgrupper for unge og foræældreldre
–– Telefonkonsultation (individuel terapeuten)Telefonkonsultation (individuel terapeuten)
–– KonsultationsteamKonsultationsteam

Afslutning : evt. visitering til andet behandling.Afslutning : evt. visitering til andet behandling.
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Symptomatologi og de fem modulerSymptomatologi og de fem moduler



Symptomatologi og de fem modulerSymptomatologi og de fem moduler



Pause



Mindfulness øvelse



Opmærksomhed består af:

•Fuld tilstedeværelse, som er at lægge mærke til 
det der sker i dig og udenfor dig – uden at dømme 
og uden at prøve at ændre noget

•Fokuseret opmærksomhed, som er at tage én 
ting afgangen



Formålet er at:
At kontrollere ens opmærksomhed

At være tilstede i nuet og ikke køre på ”automat-tanke-pilot”

At kunne acceptere nuet som det er, ikke som det burde
være

At blive iagttager af egne tanker, følelser og kropslige 
fornemmelser uden at blive opslugt i dem



Eksempel Eksempel ””Program for gruppe undervisningProgram for gruppe undervisning””



””



Dialektisk adfærdsteoris rødder



Rollespil 

Validering/invalidering

Opgave i forhold til validering



Adfærdsterapi

Forstærkning og udslukning af adfærd
– (opgave)



Gruppe vs. Individuel terapiGruppe vs. Individuel terapi

GruppeundervisningGruppeundervisning

Individuel terapiIndividuel terapi

KonsultationsteamKonsultationsteam



Individuel terapi

Mindfulness
Målhiraki
Dagbogsregistrering
Kædeanalyse
Telefonkontakt



Målhiraki (fase 1)

Selvmordsadfærd
Selvskadende adfærd
Terapiforstyrrende adfærd
Livsstilsforringende adfærd



Ressource forbrugRessource forbrug

30 Individ: 16x130 Individ: 16x1--beh 480 beh 480 

30 Gr:16x2,5x230 Gr:16x2,5x2--beh 80 beh 80 

560560 besbesøøgg

KonsultationsteamKonsultationsteam

Hjemmearbejde  og UddannelseHjemmearbejde  og Uddannelse



Perspektiver pPerspektiver påå implementering af implementering af 
DATDAT

Kommentarer og spKommentarer og spøørgsmrgsmååll


