
Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker. 

Palliationssygeplejerske Conny Gade Poulsen ansat i Palliativt Team Fyn 

takker Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker for, at min legat 

ansøgning blev påtænkt med 3000 kr.  

Jeg har deltaget i efteruddannelsen: ”Tab og traumer – komplicerede  

livsforandringer”. Efteruddannelsen var arrangeret af Center for 

Kompetenceudvikling Regionmidtjylland. 

Efteruddannelsen var modulopbygget – 6 moduler a` 4 internatdøgn på 

Horsens vandrehjem. Efteruddannelsen strakte sig over ialt 1,5 år. 

Formål: Efteruddannelsen havde til formål, at inspirere, støtte og 

kvalificere deltagerne i deres arbejde med mennesker i forskellige 

livssammenhænge. I dag stilles der krav til de professionelles viden om 

mennesker, der er ramt af tab og traumer, og til deres evner til at møde 

dem kvalificeret. 

Efteruddannelsesforløbet gav en grundig viden og en dybere forståelse af 

både den sunde sorg og den komplicerede sorgudvikling, samt træner 

interventions-og behandlingsmuligheder. 

I efteruddannelsesforløbet lagdes vægt på, at udvikle deltagernes evne til, 

at mestre de personlige og faglige processer, som forekommer under et 

forløb med sorg og traumer – herunder at forbinde teori og praksis. 

Jeg oplevede under efteruddannelsen vigtigheden i selvindsigt og egen 

fordybelse var nøglebegreber, som var til stede på alle moduler, men 

også mellem modulerne. Mellem hvert modul var der læsegruppe, hvor 

såvel læst litteratur, teorier og praksis blev diskuteret. 

 



Følgende temaer var i fokus under efteruddannelsen: 

• Udviklingspsykologiens tilknytnings- og adskillelsesteorier. 

• Komplicerede tab, traumer og PTSD. 

• Forskelle mellem sorg og depression. 

• Krise- og sorgarbejde. 

• Tab og traumer som en eksistentiel udfordring. 

• Sorgarbejdets udvikling og komplicerede sorgreaktioner. 

• Mestringsstrategier. 

• Mødet med døden – afsked. 

• Samtalen med et menneske i sorg. 

• Børn og unges sorg. Familien i sorg. 

• Relationernes betydning i sorgarbejdet. 

Jeg kan kun på det varmeste anbefale denne efteruddannelse. Jeg mener, 

at bl.a. det, at efteruddannelsen var tværfagligt, hvor socialpædagoger, 

jordmødre, socialrådgivere og sygeplejersker var samlet under samme 

temaer var givtigt, men også at der i så høj grad lagdes vægt på eget 

ståsted, selvindsigt og hvad hver enkelt deltager havde oplevet af tab og 

traumer, var af stor værdi. 

Efteruddannelsen: Tab og Traumer – komplicerede livsforandringer 

opstarter nyt hold i: NOVEMBER 2013. 

Oktober 2013  Palliationssygeplejerske Conny Gade Poulsen   

 

       

  

  


