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Program 
 

Kursus for personer med 22q11 Deletion Syndrome og pårørende  
15. - 16. september 2018 på Danhostel i Fredericia 

 
22q11 Danmarks kursus har til formål at formidle den nyeste viden om 22q11 Deletion Syndrome 
(22q11DS), og derigennem give forældre og pårørende de nødvendige redskaber til bedre at forstå og 
afhjælpe deres børn og unges forskellige udfordringer i hverdagen.  

 
Vi vil igen i år præsentere et alsidigt program, der indeholder flere forskellige emner med relevans for børn 
og unge med 22q11DS og deres pårørende. Indholdet tilgodeser alle aldersgrupper og henvender sig både 
til familier med ny diagnosticerede børn, og familier med børn og unge, der har haft diagnosen i flere år. 

 

Cand. Psych. Aut. Louise Lind Bern 

Forældre til et barn med 22q11 - sådan støtter du det bedst ud fra et udviklingspsykologisk 

perspektiv 

 
Louise har erfaring i arbejdet med dels børn og unge (fra bl.a kommunalt og uddannelsesmæssigt regi) og 
dels kronisk sygdom (bl.a. fra Kræftens Bekæmpelse og privat praksis). 
Www. Louiselindbern.d 
 

Hvordan kan vi i et udviklingspsykologisk perspektiv forstå, hvordan barnet/den unge bliver påvirket af at 
leve med 22q11, og hvordan kan vi i relation til dette støtte barnet/den unge bedst. 
Herunder belyses, hvilke særlige udfordringer forskellige alders- eller udviklingstrin bevirker, samt hvad 
man som forælder her kan være særligt opmærksom på bl.a. når der i barndomsårene skal tales om syn-
dromet, eller når man i ungdomsårene skal skabe en identitet, tage ansvar for sig selv (og syndrom) og 
løsrive sig fra forældre. 
Der sættes endvidere fokus på konkrete fokuspunkter til at tale med de tale barnet/den unge ud fra.  
Der lægges op til ca. 1 times oplæg, og endvidere 1 times debat og dialog. 
 

 
Trine Lynggaard Cervin 

 

Hvordan taler man med sit barn og teenager om personlige grænser, intimitet, kærlighed og 

seksualitet 
 
Trine er uddannet pædagog, cand.pæd. I pæd. psyk. samt seksualvejleder 
Har siden 1999 arbejdet med pædagogisk individuel støtte til borgere i bofællesskab, samt i egen bolig. 
Siden 2013 ansat som efterskolelærer og seksualvejleder på Karise Efterskole med daglig kontakt til over 
90 unge mennesker med bl.a. intellektuel handicap, autisme og ADHD.  
 
Er derudover tilknyttet Karise Fonden i tværfagligt samarbejde med STU, bolig og beskæftigelse. 
Har i foråret 2018 udgivet bogen Autisme og seksualitet – Hvordan? Bogen med konkrete øvelser og ek-
sempler. 
 
 
Inge Louv 

 

Hvordan vurderer kommunen, hvad vi kan få støtte til. Råd og vejledning - hvornår og hvordan 

Ud af skolen og hva´så? Overgangen fra ung til voksen - når den unge har et handicap. 
 
Inge er uddannet socialrådgiver fra Den sociale Højskole i København i 1984. Udover diverse kurser har 
hun i 2003 afsluttet efteruddannelsen ”Socialt arbejde med handicappede” fra Den sociale Højskole i 
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Odense og København. I 2004-2005 tog hun ”Voksenunderviseruddannelsen” på Frederiksberg Seminari-
um. 
Siden grunduddannelsen har hun primært arbejdet med børn og familier, og siden 1992 har fokus været på 
børn, unge og voksne med handicap og deres familier.  
Inge har mange års erfaring blandt andet som sagsbehandler, hjemme-hos´er og familiebehandler, ligesom 
hun har været faglig leder i en kommunal handicapafdeling. Udover job i den kommunale forvaltning har 
hun været ansat på en børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, Center for Små Handicapgrupper, i Lands-
foreningen LEV og i Gigtforeningen. 
Inge har undervisningserfaring fra kommuner, uddannelsessteder, brugerorganisationer og forældre- og 
pårørendegrupper. 
Siden midt i 2005 har hun været selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent med opgaver i kommu-
ner, private tilbud for mennesker med handicap, handicaporganisationer m.v. Hendes seneste ansættelse, 
før hun blev selvstændig, var som faglig leder på børne- og voksenhandicap i en kommune. 


