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                     2 dages kursus 12.-13. marts 2009 

Kognitiv Center Fyn 

                      Kognitiv behandling af depression 
v/ psykolog Lene Iversen -  

 

 
Kognitive behandlingsformer bygger på menneskets særlige evne til at tænke, analysere 
og lære. Der lægges vægt på tænkningen, følelsesliv, kropslige fornemmelser, adfærd 
og individets samspil med omgivelserne. Kognitive behandlingsformer sigter mod, i 
samarbejde med klienten/patienten, at lære vedkommende en mere hensigtsmæssig 
adfærd i belastende situationer mhp. at ændre humøret. Kognitiv behandling har vist sig 
at være en effektiv behandling mod depression. De grundlæggende metoder der 
undervises i, kan også anvendes inden for andre terapiretninger. Kursusdagene vil 
indeholde en kombination af teoretiske oplæg og praktiske øvelser i grupper. 
 
Lene Iversen er cand.psych., specialist i psykoterapi, og har gennem en årrække 
undervist på diverse kurser og uddannelser inden for Kognitiv terapi og Mindfulness. Se 
mere om underviseren: www.kognitivcenterfyn.dk 
Tid og sted:  
Torsdag d. 12.kl.9-16.30 + fredag d.13. kl. 9-15.30 marts 2009. 
Morgenbrød med kaffe 8.30-9 begge dage. Kom i god tid og mød dine kolleger på 
Kognitiv Center Fyns lokaler på Fisketorvet 4 - 6, 10. Sal, 5000 Odense C. 
 
Begrænset antal pladser: 20 deltagere efter først-til-mølle-princippet, dog fortrinsret 
for medlemmer af DPSP. 
Deltagergebyr:  
Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe: Medlemmer af DPSP kr.1590, 
andre akademikere kr.2000. EAN fakturering er ikke mulig. 
Bindende tilmelding: Senest den 27.februar via www.dpsp.dk  
 
Meritering: Kursubevis udstedes. Kurset er foreløbig godkendt administrativt. 
Ny ordning: 
Specialistuddannelserne på voksenområdet 12.4.4.2.3.(12 timer) 
 
Gl. ordning: 
Specialistuddannelse i klinisk børneneuropsykologi: 1.1.,6 timer og  2.0. 6 timer. 
Specialistuddannelse i psykoterapi: D.1.1., 12 timer 
Specialistuddannelse i sundhedspsykologi: D.5., 6 timer og D.2., 6 timer. 
 

Arrangører v/ DPSP Malene Hinrichsen (tlf: 6160 1696) og Werner Regli                   
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