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Fremtidens anvendelse af internettet for psykologer 
 

28. marts 2014 i København 
 

- oprindelig annonceret til 21. februar – 
 

9-9.40 Networking med morgenbrød, kaffe og the. 
 
 

9.40-9.50 Velkommen v/ cand.psych. Werner Regli 
Hvad skete med forslaget ”Internet-udvalg” på DP´s generalforsamling? 
 
 

9.50-11 Introduktion v/ Anne Sophie Bauer, cand.psych. og oplægsholder om 
internetbaseret terapi og rådgivning. Hvor står vi som psykologer i forhold til 
anvendelsen af internettet i vores arbejde?  Hvor er vi på vej hen med de nye 
retningslinjer for anvendelse af internettet? Indlæg fra fremtiden: bl.a. 
præsentation af en app til anvendelse i stressbehandling. 

 
 

11-12 ”Internetpsykiatris udvikling”. Nyeste forskning og udvikling i Danmark indenfor 
panikangst, socialfobi og eksamensangst. v/ projektleder, cand.psych. Kim 
Mathiasen, Region Syddanmark udvikler og afprøver deprimerede patienter. Se filen 
på hjemmesiden. 

 
 

12-13 Frokost i kantinen 
 
 

13-13.45 ”Internetbaseret terapi i privat praksis v/ Kit Lisbeth Jensen, privatpraktiserende 
psykolog, specialist i klinisk psykologi, Oslo Universitet. Har vi et bud på en 
evidensbaseret praksisstrategi for privatpraktiserende psykologer? Se filen på 
hjemmesiden. 

 
 

14-14.45 ”Internetbaseret rådgivning af børn og unge i DK” v/ cand.psych. Trine Natasja 
Sindahl, projektleder af et fireårigt analyse- og udviklingsprojekt vedr. 
BørneTelefonens chatrådgivning, redegør for projektets indhold og erfaringer. Se 
filen på hjemmesiden. 

 
 

15-15.30 ”Internettet og misbrugere før og nu i lyset af fremtidens forskning” v/ 
cand.psych. Eric Allouche. Psykolog på Slagelse kommune Misbrugscenteret siden 
1995. Psykolog fra 1999 på deres specielle hjemmeside tilegnet misbrugere 
www.netstof.dk
 

. Egne erfaringer og udviklinger via nettet. 
 

15.30-16 ”Internetafhængighed” nyere forskning v/ cand. psych. Johan Eklund, 
”Storforbrug af Internettet ved gambling og gaming og behandling af 
personerne via internettet” Erfaringer fra ”Center for ludomani” og fra egen praksis 
”Checkpoint”. Se filen på hjemmesiden. 

 
 

16-16.30 Diskussion i plenum v/ cand.psych. Anne Sophie Bauer 
  
Pris: DPSP´s medlemmer 590 kr. Andre medlemmer af DP 750 kr. 
 
 
 

Tid og sted: Fredag d. 28. marts kl. 9-16.30 2014 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 
27, 2100 København Ø. 
 
 

Tilmelding: www.dpsp.dk /kurser (max. 50 deltagere efter først til mølle princippet) 
 
 

Meritering: En certificering er endnu ikke etableret, men DPSP online udvalg arbejder for det.  
Du får kursusbevis for deltagelse til eventuel senere brug. 
 
 

Abstracts og artikler fra foredragsholderne i relation til seminaret vil findes som vedhæftede filer til 
annoncen på DPSP´s hjemmeside www.dpsp.dk/programmer/seminar 

 
Arrangører: DPSP v/  Anne Sophie Bauer & Werner Regli 
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