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20. februar 2012 
Heldagsseminar - Internetbaseret rådgivning / terapi 

i Dansk Psykologforening, Stockholmsgade 27, København Ø 
I forlængelse af DPSP´s aftenmøder har vi fornøjelsen for første gang i Danmark at invitere til et 
heldagsseminar omhandlende internetbaseret kommunikation i psykologers praksis. 
Program: 
  9.00-  9.45                        Morgenkaffe/the med brød (kom tidligt så du kan networke)  
  9.45-10.00             Introduktion: Formål og mål v/ psykolog Werner Regli, DPSP 
 
10.00-12.00             Internetbaseret Rådgivning og Terapi (IRT) i Danmark  

bl.a. med www.FearFighter.dk  •  www.godstart.nu .Overblik 
internationalt over området for selvhjælp/KAT  

                                v/ chefpsykolog, professor Nicole Rosenberg og  
projektleder, psykolog Kim Mathiasen, Klinik for OCD og Angstlidelser, 
Aarhus Universitets Hospital, Risskov:  
”Der gives en introduktion til feltet i et historisk perspektiv og det 
eksemplificeres ved gennemgang af et aktuelt projekt fra Klinik for OCD 
og Angstlidelser ved Aarhus Universitetshospital." 

12.00-13.00        Frokostbuffet i DP´s kantine i kælderen 
 
13.00-13.45           Online terapeutisk praksis indenfor dynamiske relationer  

v/psykologerne: Sophie Bauer og Anne-Marie Thuesen: 
- Hvor finder behandling/terapi via Internettet sin berettigelse? 
- Internet specifikke faktorer som online disinhibition, self disclosure,  
  anonymitet og usynlighed- synkron ved chat, asynkron ved e-mail 
- Gråzonen mellem terapi og rådgivning - Assessment 
- Alliancedannelse/relationen online.- teorier/metoder?  

13.45-14.00    Kaffe/the og frugt 

14.00-14.45             Processen fra offline til online. Etiske og sikkerhedsmæssige 
overvejelser v/psykologerne: Iben Sejerøe-Szatkowski  

                                 Kit Lisbeth Jensen  
 

14.45-15.00   Kaffe/the med kage 

15.00-15.45              Hvad siger Evidensforskningen:outcome- procesforskningen?(MF) 
                                           Robot terapi – de rendyrkede processer (JE) 
                                 v/ psykologerne Morten Fenger,ph.d www.stolpegaarden.dk og  
                                 Johan Eklund, Hillerød PPR: 
15.45-16.25    Diskussion i plenum: onlineudvalget/opsamling 
16.25-16.30              Afslutning v/ Werner Regli, DPSP  
Pris: DPSP´s medlemmer 590 kr./ andre psykologer i DP 790 kr. 
Tilmelding: www.dpsp.dk /kurser (max. 50 deltagere efter først til mølle princippet) 
 
DPSP-onlineudvalget vil arbejde for at der udvikles en meritgivende efteruddannelse. 
Relevante artikler o.a. i relation til seminaret vil findes som vedhæftede filer på DPSP´s 
hjemmeside www.dpsp.dk /programmer/seminar 
 

Arrangør: DPSP v. Werner Regli i samarbejde med Online udvalget 
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