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VELKOMMEN
 Dette første seminar i Danmark om 

”Internetbaserede psykologydelser” har 

kun været mulig i dag, fordi der har været 

ildsjæle og  støttende personer blandt vore 

mange medlemmer i DP.

 Velkommen til pressen



Formål med seminaret

-at indkredse anvendelsesmuligheder 

for internetbaserede psykologydelser 

i Danmark

- at indkredse relevante temaer i en

meritgivende efteruddannelse af 

danske psykologer 



DPSP online udvalg

blev etableret 18.november 2011 og

satte sig som et mål at formulere forslag til 
DP´s generalforsamling vedrørende

en efteruddannelse i internetbaserede 
psykologydelser



Online udvalgets forslag til GF

 Dansk Psykolog Forening skal udarbejde 
retningslinjer og kurser inden for internetbaserede 
psykologydelser.

 Målgruppen for kurserne er autoriserede psykologer 
og underviserne skal godkendes af psykoterapeutisk 
fagnævn eller andet relevant fagnævn.

 Forslagsstillere:

 Werner Regli i samarbejde med DPSP online udvalgsmedlemmer:

 Anne Sophie Bauer, Anne-Marie Thuesen, Iben Sejerøe-Szatkowski,  

 Kim Mathiasen, Kit Lisbeth Jensen, Mehrak Salimi, Morten Fenger, 

 Susanne Huynh. 



Begrundelse for forslaget

Med den eksplosive teknologiske udvikling indenfor internettet,

er det påkrævet at medllemmer i DP er i stand til at tilbyde brugerne

på internettet en tilstrækkelig sikkerhed indenfor dette

nye og helt åbne arbejdsområde.

Psykologer har gennem deres uddannelse og videreuddannelse skabt 

en tillid i befolkningen, som ikke må misligeholdes af en for 

afventende holdning til emnet. 

Derfor er det ønskeligt, at der snarligst iværksættes en mulighed for 

kompetanceudvikling af danske psykologer på dette praksisområde. 

DP´s medlemmer bør derfor støtte onlineudvalgets forslag om at 

udarbejde retningslinier og etablere kurser indenfor 

internetbaserede psykologydelser. 



Program for heldagsseminaret
 9-9.45       Morgenkaffe/the med brød

 9.45-10     Introduktion  Werner Regli

 10-12        ”Overblik internationalt om selvhjælp/KAT” 

 v/ Prof. Nicole Rosenberg og Kim Mathiasen

 12-13        Frokostbuffet i kantinen (undgå kø i starten)

 13-13.45   ”Praksis indenfor dynamiske relationer”

 v/Sophie Bauer og Anne-Marie Thuesen  

 13.45-14   Kaffe/the frugt 

 14-14.45   ”Etiske og sikkerhedsmæssige overvejelser”

 v/Iben Sejerøe-Szatkowski og Kit Lisbeth Jensen

 14.45- 15  Kaffe/the med kage og frugt

 15-15.45   ”Evidensforskning:outcome/proces” og ”Robot terapi”

 v/Morten Fenger og Johan Eklund

 15.45-16.25  Diskussion i plenum ordstyrer Werner Regli

 16.25-16.30    Afslutning 



Frokostbuffet 12-13

 Kantinen kan rumme os alle på én gang, 
men der kan dannes lange irriterende køer 
i starten. Derfor kan alle med fordel fordele 
sig lidt, så der ikke skal ventes for længe 
for alle.

 Rimeligt (smart) forslag: 

 25 styrter ned i kantinen og 25 venter ca. 
10 minutter.

 Vi starter præcis igen.


