
 

 

Hospitalssektionen inviterer til  

Årsmøde og Generalforsamling 
mandag d. 30. november 2015 kl. 9.30. 

 
Janne Østergaard Hagelquist holder i år oplæg under titlen: 

 

“Mentalisering i hospitalssammenhæng” 
 

Efterfølgende generalforsamling. 
 

Program: 

09:30 - 10:00: Kaffe og morgenbrød 

10:00 – 10:10:  Velkomst 

10.10 – 12:30:  Oplæg: Mentalisering i Hospitalssammenhæng v. Janne Østergaard. 

12:30 – 13:15:  Frokost 

13:15 – 16:00:  Oplæg - fortsat. 

16:00 – 16:10:  Pause - kaffe og kage 

16:10 -       :  Generalforsamling, dagsorden ifølge vedtægter for Hospitalssektionen 

   af Dansk Psykolog Forening. 

 
På denne kursusdag vil Janne Østergaard Hagelquist introducere mentaliseringsbegrebet og be-

skrive, hvordan begrebet og de dertilhørende behandlingsstrategier kan anvendes i mødet med pati-

enter i Psykiatrien og i mødet med indlagte børn og deres forældre.  

Fokus vil være på betydningen af de professionelles forståelse for baggrunden for adfærden hos pa-

tienter, familier og børn præget af krise og angst. Desuden vil der blive lagt vægt på at arbejde trau-

meinformeret både i forhold til patienter og indlagte børn og deres forældre. Dagen igennem vil der 

være fokus på praksis, og der vil blive givet en gennemgang af en række redskaber og modeller til 

mødet med patienter, børn, forældre og samarbejdspartenere fra JØH’s nye bog ”Mentaliserings-

guiden”.  

 

 

 
 

 
Janne Østergaard Hagelquist er autoriseret psykolog og godkendt specialist og supervisor i børne-

psykologi. Hun arbejder med behandling, supervision og undervisning vedrørende mentalisering, 

omsorgssvigt, traumer og kriser. Janne har startet Center for Mentalisering, som har til formål at 

udbrede viden om mentalisering og anvendelsen af mentaliseringsbaseret behandling 

Janne har udgivet følgende bøger: 

 



 

 

2012: ”Mentalisering i mødet med udsatte børn”, Hans Reitzels Forlag 

2014: ”Mentalisering i pædagogik og terapi”, Hans Reitzels Forlag 

2015, august: "Mentaliseringsguiden", Hans Reizels Forlag 

 

Arrangementet er tilrettelagt for Hospitalssektiones medlemmer og er gratis. 

 

Sted: Dansk Psykolog Forenings lokaler, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. 

 

Tilmelding efter først til mølle, senest 1. november 2015 på:  
hospitalspsykologerne.dp@gmail.com 

mailto:hospitalspsykologerne.dp@gmail.com

