Vanhempien mielikuvariskien arviointi
ARR-menetelmä Parent Development Interview -haastatteluun
Aika ja paikka: 11.2.2022 klo 9.00 – 16.00, videovälitteisesti Zoom-yhteydellä
Vanhemmuutta, lasta ja vuorovaikutussuhdetta koskevia mielikuvia mittaavat puolistrukturoidut
haastattelut, kuten Parent Development Interview (PDI; Slade ym., 2004), tarjoavat monipuolisen
työvälineen vanhemmuuden ja perheiden arviointiin ja hoitoon. PDI-haastattelun avulla voidaan arvioida
vanhemman mentalisaatiokykyä. Tarvitaan kuitenkin myös yksityiskohtaista ja moniulotteista tietoa
vanhemman mielikuvien riskipiirteistä.
Anna Freud Centressä kehitetty Assessment of Representational Risk (ARR; Sleed, Isosävi & Wain, 2017;
Sleed, Isosävi & Fonagy, 20211) -työkalu auttaa tunnistamaan vanhemman mielikuvien piirteet, jotka ovat
yhteydessä kiintymyssuhteen häiriintymiseen (esimerkiksi vihamielisyys, pelokkuus, avuttomuus ja
roolikäänteisyys). Näihin vaikuttaminen on keskeinen hoidollinen väylä vanhempi-lapsi -interventioissa
(Fonagy, Sleed, &Baradon, 2016).
ARR soveltuu hyvin kliinisen vanhemmuuteen ja vanhempi – lapsi -suhteisiin fokusoituneen työn tueksi. Se
sopii käytettäväksi vauvaikäisten vanhemmista alkaen kouluikäisten vanhempiin saakka.
Koulutuksen sisältö:
•
•
•

Perehdytään teoriaan hoivasysteemistä, sen organisaatiosta ja disorganisaatiosta
Perehdytään teoria- ja tutkimustietoon hoivamielikuvista ja niiden riskeistä, sekä näiden
merkityksestä vanhemmuudelle
Osallistujat oppivat kartoittamaan ARR-ulottuvuuksia (vihamielisyys, pelokkuus, avuttomuus,
epäkoherenssi, emotionaalinen kuormittuneisuus, roolien käänteisyys, idealisaatio, kyky toimia
positiivisena kiintymyshahmona) sekä käyttämään saatua tietoa hoidon ja suunnittelussa.

Kenelle?
•
•
•
•
•
•

Neuvolapsykologit
Perheneuvolatyöntekijät
Lastensuojelun työntekijät
Ensi- ja turvakotien työntekijät
Hoidollista raskausajan- ja vauvaperhetyötä tekevät
Vanhemmuuden arvioinnin työkaluksi

Koulutettavat saavat etukäteislukemistoa ennen koulutusta. Koulutuspäivän jälkeen halukkaat voivat
syventää osaamistaan ja soveltaa opittua omaan työhonsä valinnaisissa työnohjausryhmissä itse
videoimiensa PDI-casejen kautta (ks. päivämäärät alempana ja erillinen työnohjauksen kuvaus -dokumentti).

Työnohjausryhmät: ks. erillinen työnohjauksen kuvaus -dokumentti
1

https://www.annafreud.org/research-and-policy/research-policy/research-units/child-attachment-andpsychological-therapies-research-chaptre/projects/development-of-assessment-measures/the-assessment-ofrepresentational-risk-arr/

ti 22.3. ja ti 19.4. 9.30 – 11.30 (4 hlö / ryhmä)
ti 22.3. ja ti 19.4. klo 14 – 16 (4 hlö / ryhmä)
Kouluttaja: Sanna Isosävi (PsT) on psykologi ja varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti. Hän toimii
Helsingin Traumaterapiakeskuksessa. Hänen asiantuntijatyönsä ytimessä on traumailmiöiden
tunnistaminen ja hoitaminen varhaisessa vanhemmuudessa ja vanhempi-lapsisuhteessa.
Hinta:

Koulutuspäivä: 220 eur + alv 24% = 272,80 eur
Työnohjaukset (valinnainen): 160 eur + alv 24% = 198,40 eur
Yhteensä: 471,20 eur

Koulutus toteutuu, mikäli vähintään 6 osallistujaa ilmoittautuu.
Kysyttävää? Ota yhteyttä:
sanna.isosavi@traumaterapiakeskus.com

