
Nyhedsbrev 12. januar 2019 
 
Kære kolleger  
 
 
Hermed lidt kursusopslag fra selskabet. Der er tale om nogle grundkurser, der er efterspørgsel på. Da 
mange psykologer i disse år får pålagt opgaver udi det akutte og sub-akutte arbejde har vi i styrelsen 
besluttet, denne gang, at gøre kurserne lidt billigere end vanligt, i forsøget på at møde behovet for en tid. 
Kender du derfor til psykologer, der måtte ønske eller have brug for disse kurser, må du meget gerne gøre 
dem opmærksom derpå. Kurserne bliver ikke udbudt til denne pris igen. se kursusindhold nederst. 
 
 
Vi forventer at afholde årsmøde den 2. juni 2019. Du vil modtage særskilt invitation dertil når vi har det 
faglige indslag på plads. Vi vil også udsende yderligere kursustilbud inden længe. 
Kontingent for 2019 er uændret: 350 kr. disse kan indbetales på selskabets konto i Lån & Spar Bank:  
Reg. 0400 Konto nr. 40126 41066  
 
 
OBS. OBS. 
OBS! Vær særligt opmærksom på de nye krav om aktivt samtykke som følge af den nye 
Persondataforordning: 
Vi venter på DP for at få tildelt en ”sikker mailadresse”. 
 
 
For, at du fremover fortsat skal kunne modtage mails, nyhedsbreve eller andet fra de decentrale enheder i 
DP, som du er medlem af (kreds, sektion og fagligt selskab), herunder også Selskab for Psykotraumatologi, 
skal du give et aktivt samtykke hertil. Dette skyldes Persondataforordningen, som trådte i kraft den 25. maj 
2018. I følge denne forordning er dit medlemskab at betragte som en personfølsom oplysning. 
 
Digitalt samtykke på vej:  
Dansk Psykolog Forening vil snarest gøre en digital samtykkeregistrering tilgængelig via Dansk Psykolog 
Forenings hjemmeside, hvor du, ved at logge ind på MitDP, vil kunne gå ind og tilmelde dig de relevante 
netværksrum og markere, at du giver aktivt samtykke til at modtage information fra de decentrale enheder, 
du markerer. Gør du ikke det, stopper kommunikationen på et tidspunkt automatisk, og du vil ikke længere 
modtage mails fra de enheder, som du er medlem af og derfor heller ikke blive orienteret om 
arrangementer. 
 
Her og nu:  
Indtil denne digitale samtykkeregistrering er tilgængelig via MitDP på DP’s hjemmeside, kan du give aktivt 
samtykke til at modtage nyheder fra Selskab for Psykotraumatologi ved at svare på denne mail til 
berithbro@mail.dk og skrive: ”Jeg giver hermed aktivt samtykke til at modtage nyheder via mail fra Selskab 
for Psykotraumatologi. Husk venligst samtidig at oplyse dit medlemsnummer, så vi kan bede DP’s 
sekretariat om at registrere dit samtykke.  
 
Vi glæder os til at høre fra dig 
 
På vegne af Styrelsen 
 
Berith Bro 
 



Selskab for Psykotraumatologi 
 

Krisestyring 
 
2 dages kursus. Mandag den 8. og tirsdag den 9. april 2019. 
 
Sted: Hotel Kong Arthur, Nørre Søgade 11, 1370 København K 
 
  
Som psykologer forventes vi ofte at kunne indgå i et kriseberedskab – enten som en forebyggende 
foranstaltning eller i en akut situation. I begge tilfælde har vi brug for solide værktøjer, som hurtigt kan 
tages i brug, og som fungerer efter hensigten. Både forskning og erfaring peger på vigtigheden af både at 
have den bagvedliggende teori og forståelse og samtidig kunne handle effektivt i akutte og pressede 
situationer. 
 
På kurset ser vi nærmere på emner som forståelse af traumatisering og PTSD, akut krisestyring ved 
voldsomme hændelser, diagnostik, visitering og screening, valg af interventionsformer akut og 
efterfølgende samt håndtering af egne reaktioner i krisearbejdet. 
 
Kurset henvender sig både til nye og erfarne psykologer, og indholdet vil dels være teoretisk og dels 
indeholde praksisnære cases, som tilsammen belyser emnet fra forskellige vinkler. 
 
Kurset forventes at blive godkendt under specialiseringsmodulet i den psykotraumatologiske 
specialistuddannelse. 
 
Kursusleder og underviser: Henrik Lyng 
Henrik er cand.psych., autoriseret krise- og beredskabspsykolog og direktør i Center for 
Beredskabspsykologi ApS. Her udvikler han bl.a. kollegastøtteordninger til private og offentlige 
virksomheder og krise- og beredskabsplaner for arbejdspladser, hvor mennesker kommer under pres. 
Henrik arbejder også med supervision af forskellige faggrupper og foretager konfliktmæglinger mellem 
mennesker på arbejdspladser, hvor konflikter truer arbejdsmiljøet. Desuden har han klinisk psykologpraksis 
i Hørsholm. 
 
Sted: Hotel Kong Arthur, Nr. Søgade. København. Mandag kl. 10-17. Tirsdag kl. 9-16. 
 
Tilmelding: sker ved at sende mail til berithbro@mail.dk samt indbetaling af kursusgebyr. Medlemmer: 
2750 kr. (inkl. moms), ikke-medlemmer af selskabet: 3125 kr. (inkl. moms.). 
 
Indbetaling sker på selskabets konto i Lån og Spar bank: Reg. 0400 Konto nr. 40126 41066 Mærk 
indbetalingen: Krisestyring 
 
Tilmeldingsfrist: 1/3-19. 
 
  
 
  
 
 
 
 



Selskab for Psykotraumatologi 
 

Psykologisk Debriefing 
 
2-dages kursus: Torsdag den 2. og fredag den 3. maj 2019 
 
Sted: Hotel Kong Arthur, Nørre Søgade 11, 1370 København K 
 
Psykologisk debriefing er en struktureret støttesamtale, som kan benyttes i bistanden til ramte efter 
kritiske hændelser. Målsætningen er, at bearbejde hændelsen ved systematisk, at gennemgå fakta, tanker, 
indtryk og reaktioner, således at oplevelsen bedre kan integreres og at unødige stressreaktioner hos 
berørte kan forebygges.Kurset giver en teoretisk og praktisk gennemgang af psykologisk debriefing som 
metode. For at sikre høj grad af erfaringsoverføring indgår praktiske øvelser som en større del af 
oplæringen. Høj grad af egenaktivitet vil give kursusdeltagerne et bedre udbytte af kursusdagene. 
 
Underviser:          Jacob Inge Kristoffersen, Specialist i Klinisk Psykologi, Senter for Krisepsykologi i Bergen. 
 
Deltagerpris:        Kr. 3000 (inkl. moms) for medlemmer af selskabet. Kr. 3375 (inkl. moms) for andre.  
 
Tilmelding:           Send mail om tilmelding til: berithbro@mail.dk samt indbetal kursusgebyr evt. via netbank 
til Konto: reg. 0400 Kontonr. 4012641066 i Lån og Spar Bank. Mærk indbetalingen: Psykologisk debriefing. 
Husk navn og adresse. 
 
Tilmeldingsfrist:   01.04.19 
 
Kursusleder:        Cand. Psych. Berith Bro, +45 40533805, berithbro@mail.dk 
 
Kursustidspunkt: Torsdag kl. 10-17. Fredag kl. 9-16. 
 
Kurset forventes godkendt under specialiseringsmodulet i den psykotraumatologiske specialistuddannelse; 
gruppeintervention. 
 
 
 
 


