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Indkaldelse til generalforsamling, foredrag og middag 
16. marts 2017 i København 

 
Vi indkalder hermed til generalforsamling og foredrag i DPSP d. 16. marts 2016. Efter 
foredraget er selskabet vært ved en middag. Vedlagt i vinterbrevet finder du DPSPs 
regnskab for 2014. Forslag til dagsordenen skal være indsendt mindst 4 uger før 
afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt der ikke indkommer nye forslag til dagsorden, 
vil vedlagte dagsorden gælde som endelig dagsorden. Vi håber at se mange af vores 
medlemmer denne aften. 
 
Tid: Torsdag den 16. marts 2017 kl. 17.00 – 22.30 
Sted: Dansk Psykologforening – Stockholmsgade 27 – 2100 København Ø 
 
17.00 - 18.15   Generalforsamling 
18.15 - 19.45   Foredrag v/ Professor mso Barbara Hoff Esbjørn 
19.45 – 22.30  Middag  
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
På valg (alle genopstiller): Klaus Pedersen (formand), Finn Korsaa (kasserer), Mette 
Vinum & Malene Hinrichsen (koordinator, Fyn-udvalget) 
Ikke på valg: Kirsten Rosenkrantz Grage (næstformand), Anne Vonger Kaas & Henriette 
McKenzie Rønhof Sloth. 
 
Suppleanter:  
På valg (genopstiller): Krista M. N. Straarup 
Ikke på valg: Karen Aursand 

18.15-19.45 Børn med angst – prognose, behandling og forebyggelse v. Prof. 
Barbara Hoff 

Vi ser i dag et øget fokus på psykisk lidelse hos børn og unge, der især gør sig gældende 
for stressrelaterede og angstbetonede lidelser. Mellem 5-10% af alle børn lider af angst i 
en grad så det forstyrrer deres udvikling. Trods dette er der mange af børnene, der ikke 
identificeres og derfor ikke får den fornødne behandling.  

I lys af overstående problemstilling har DPSP inviteret psykolog og professor mso Barbara 
Hoff Esbjørn som foredragsholder ved årets generalforsamling. Barbara er professor MSO 
ved Københavns Universitet, Institut for Psykologi, og har en længere forskningskarriere 
indenfor klinisk børnepsykologi. Esbjørn har vundet årets forskningskommunikationspris 
for sit formidlingsarbejde med børn og angst og er til daglig leder for Center for angst CfA 
ved Københavns Universitet. Esbjørn besidder således solid klinisk kundskab og 
undervisningserfaring indenfor feltet angst og angstbehandling af børn og unge.  
Esbjørns oplæg fokuserer på undersøgelser af børn med angst, prognostisk viden, samt 
hvad vi ved om effektiv behandling af denne gruppe. Derudover kastes der lys på hvilke 
terapeutiske tilgange man finder både ved forebyggende lavintensiv intervention i 
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hjemmet, samt i det klinisk arbejde i klinikken. Som led i dette vil hun præsentere centrets 
igangværende pilotprojekt omkring selvhjælp hos forældre i udvalgte kommuner. 
 
Tilmelding er nødvendig til foredrag og middag, pr. mail til: generalforsamling@dpsp.dk 
Begrænset deltagerantal. NB: Angiv venligst om du deltager i foredrag, middag eller begge 
dele. Du vil herefter modtage en bekræftelse fra sekretær Lotte Dehli 
 

Arrangør: Mette Lise Vinum & Karen Aursand 
 
Dagsorden til DPSPs generalforsamling torsdag d. 16. marts 2016 
 
1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år 
6. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 
7. Behandling af indkomne forslag 
8. Fastlæggelse af budget og kontingent 
9. Valg af bestyrelse 
10. Eventuelt 
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