
Den neuroaffektive analyse med certificering og fra analyse 

til intervention 

• Dato: 4.-5.-26. januar samt 19. april 

• Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense 

• Tid: 09:00-16:00 

• Alle dage er inkluderet morgenmad fra 08:30, samt frokost og eftermiddagskaffe. 

Kursets program: 
 

På oplæringskursets første dag får du adgang til den webbaserede version af den neuroaffektive analyse og 
til træningsfilmene. Du undervises i at foretage den neuroaffektive analyse på dig selv og på en case. På 
anden dag trænes analysen gennem videofilm. Kursets tredje dag ligger ca. en måned senere, og det 
forventes at du i den mellemliggende periode har analyseret både egne cases og de træningsfilm, som du 
får adgang til på hjemmesiden. På oplæringskursets tredje dag arbejder vi også med spørgsmål vedr. egne 
cases og træningsfilm. Desuden forberedes du til certificeringsprocessen, hvor du får adgang til fire 
certificeringsfilm nogle dage efter 3. dags afslutning. 

 

Oplæringskursets 4. dag, som ligger indenfor certificeringsperioden, består af at anvende den 
neuroaffektive analyse til konkrete interventionsforslag og til at anvende analysen til effektmåling med 
udgangspunkt i at kunne justere interventionsplanen. Med udgangspunkt i filmklip af samspil og egne 
analyser vil vi i fællesskab, ud fra analyseresultaterne, udvikle forslag til intervention. Alt afhængig af 
deltagernes faglige fokusområder vil vi fokusere på intervention til børn, unge, voksne, 
udviklingshæmmede og/eller familieinteraktion. 

 

Det er en fordel at medbringe computer til dette kursus. 

 
Kursusbeskrivelse: 
Dette 4-dages oplæringskursus er en indføring i brugen af den webbaserede neuroaffektive analysemodel, 

som giver mulighed for at støtte fagpersoner i at præcisere det følelsesmæssige, personlighedsmæssige og 

sociale funktionsniveau hos både børn, unge og voksne. Formålet med analysen er at udarbejde en optimal 

interventionsplan til fx pædagogiske interventioner eller psykoterapi/familieterapi. Det er desuden muligt 

at foretage effektmåling af interventionen. Efter de tre oplæringsdage afsluttes der med en 

internetbaseret certificering. 

Udgangspunktet er en vurdering af tre såkaldt mentale organiseringsniveauer, nemlig det autonome 

niveau for sansning, energiregulering og synkronisering, det limbiske niveau for følelsesmæssig afstemning 

og interaktionskompetencer, og det præfrontale niveau for viljesstyring og mentalisering. Den 

neuroaffektive analyse består af 15 udsagn, der danner grundlag for en vurdering af barnet, den unge eller 

voksnes generelle følelsesmæssige funktionsniveau og nærmeste følelsesmæssige udviklingszone. 
 

Købsbetingelser, afbestillings- og overførselsregler: 
Når du tilmelder dig et kursus fremsendes en faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Offentlige kunder 
faktureres elektronisk via EAN nummer. 
Indtil 6 uger før kursets afholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger. 
I tilfælde af aflysning refunderes det fulde beløb. 
Allerede påbegyndte eller igangværende kurser kan ikke overdrages til en anden, men op til 3 hverdage før 
kursets start kan du overdrage kursuspladsen til en anden uden udgift for dig.  
Overførsel til et andet tilsvarende kursus kan, fra 6 uger før og til kursets start, i enkelte og akutte tilfælde 
lade sig gøre mod et flyttegebyr på 1.500 kr. ekskl. moms, der vil blive faktureret efterfølgende. 
Ønsker du at afmelde et kursus skal det gøres til kontakt@docenten.dk 
  

mailto:kontakt@docenten.dk


 
Samtykke ifm. deltagerliste 
Når du tilmelder dig et kursus, accepterer du samtidig, at nedenstående oplysninger bliver delt med dine 
medkursister på en deltagerliste, der bliver sendt ud inden start. Disse oplysninger bliver også delt, hvis du 
tilmelder en eller flere kolleger med deres oplysninger. Tilmelder du en anden person, er det dit ansvar at 
have indhentet samtykke til dette, inden du tilmelder dem. 

- Navn 

- Virksomhed 

- E-mailadresse  
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