BØRNE- & FAMILIEPSYKOLOGISK SELSKAB
Inviterer til en temadag om
Hjerneforskning og hvordan den kan bruges i klinik praksis
Morten Storm Overgaard, psykolog (PhD) og professor ved Århus universitet vil formidle Hvad
neurovidenskab egentligt er og hvordan det kan bruges?
Vi oplever igen og igen at ideer om f.eks. den tredelte hjerne optræder som baggrund for klinisk
praksis, og sætninger der starter med ”nyeste neurovidenskab peger på” anvendes ofte blandt
psykologer – bl.a. på de kurser vi selv afholder i selskabet.
Men hvad er neurovidenskab egentlig?
Er der egentlig belæg for at tale om hjernen som tre delt?
Kan man omsætte viden fra neurovidenskaben direkte til belæg for specifikke terapeutiske
interventioner? Og hvad skal vi i givet fald være opmærksomme på, hvis vi gør det?
Kom til en spændende og tankevækkende temadag med Morten Storm Overgaard som kommer
på besøg direkte fra hjerneforsker-verdenen. Han vil holde et spændende oplæg og forsøge at
besvare alle vores mange spørgsmål. Ud over at vi håber på en spændende dag, så er det vores
håb, at vi med denne dag kan styrke vores fælles opmærksomhed på hvornår vi reproducerer
myter om hjernen og hvornår vi har reelt belæg for hvad vi psykoedukerer og underviser i.
Som yderligere inspiration kan du læse Mortens indlæg fra PsykologNyt om hans kritik af nogle af
de måder hvorpå den kliniske praksis referer til neurovidenskaben:
http://www.neuroaffect.dk/Artikler_pdf/Psykoterapi%20og%20neuroaffektiv%20udvikling.%20Da
nsk%20Psykolog%20Nyt%20Nr.%202.pdf
Underviser: Morten Storm Overgaard
Dato: 30. August 2017
Tid: 9.00 – 16.00
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, lokale 2A
Pris: 300,- (for medlemmer af ikke selskabet), 900,- (for øvrige medlemmer af DP) 1.200,- (for
deltagere der ikke er medlem ad DP) inkl. forplejning.
Tilmelding: Tilmelding sker efter først til mølle princippet. Send en mail til vores administrative
medarbejder Lotte på kontakt@bfps.dk med oplysninger om DP medlemsnummer, navn, adresse
og tlf. Overfør beløbet til konto: 0400 4012580946. Det er ligeledes muligt at betale med EAN nr.
Tilmeldingen er først endelig, når pengene er overført.

