Sektion for Hospitalspsykologer inviterer alle medlemmer og andre interesserede til

Årsmøde og Generalforsamling
i Hospitalssektionen
Vi byder jer velkommen til årsmøde i Hospitalssektionen i Dansk Psykolog Forening.
Dagen indledes med sektionens generalforsamling, hvorefter der er kursus.
Dagsorden til generalforsamlingen efter Vedtægter for Hospitalssektionen §6 stk 3.
Som noget nyt vil det i år være muligt at tilkøbe en ekstra kursusdag, som finder sted dagen efter
årsmødet.

Generalforsamling og Årsmøde: Tirsdag d, 21. september 2021 kl. 9.00 – 16.00
Kursusdag 2: Onsdag d. 22. september 2021 kl. 9.00 – 15.30
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
Instruktør, inspirator & facilitator på dagen:
cand. psych. aut. Benedicte Schilling, specialist & supervisor, Schilling CTS Ltd.

Velkommen til nogle spændende temadage
Vi ønsker at bruge to dage på at fokusere på vores særlige position og opgaver i hverdagen som
psykologer i hospitalsregi. Vi har bedt cand. psych. aut. specialist & supervisor Benedicte Schilling
facilitere de to dage for os, sådan at vi får mulighed for at erfaringsdele, reflektere over og udveksle
viden om, nyttige ideer og metoder med hinanden omkring, hvordan vores identitet, positioner,
opgaver, rettigheder, pligter og ansvarsfelter foregår, udfordres og gøres i vores hverdagspraksis, når
vi arbejder i tværfaglige sammenhænge. Vi oplever os ofte klemt som psykologer blandt en masse
andre faggrupper og har lyst til at se nærmere på, hvordan vi har det og gør tingene derude. Fælles
fokus for de to temadage er:

Psykologens rolle i en tværfaglig arbejdskontekst
Vi har tilrettelagt to dage, som fungerer uafhængige af hinanden, så man kan nøjes med at tilmelde
sig en af dagene, men som samtidigt fungerer godt sammen som en helhed, hvor vi kommer godt
rundt om de mange temaer, dilemmaer, succeser og udfordringer, som vi står i netop i vores
arbejdsfunktioner.

Dag 1: Hvordan (for)bliver vi kaptajn på eget (fag)skib?
Tema 1: Psykologen i sig selv: Rolle, identitet og integritet – at tilhøre et fagligt fællesskab: Idealer,
opgaver og etiske regler
Tema 2: Psykologen i opgaven: som navigatør i de nye fordelinger af løsning af opgaver

Tema 3: Psykologen i det tværfaglige samarbejde: Nye roller og kompetencekrav i den
tværfaglige arbejdsplads og kollegiale gruppe

Tidspunkt: tirsdag d. 21. september 2021 kl. 9.00 – 16.00

Dag 2: Supervision af tværfaglige grupper
Tema 1: Psykologen som supervisand i en tværfaglig supervisionsgruppe: Rammer, formål, opgaver
for psykologen
Tema 2: Psykologen som supervisand i en tværfaglig supervisionsgruppe: Hvordan bruger jeg min
psykologfaglighed bedst?
Tema 3: Fra psykolog til supervisor i en tværfaglig gruppe

Tidspunkt: onsdag d. 22. september 2021 kl. 9.00 – 15.30

Deltagerantal: max. 50 psykologer
Kursussprog: Dansk
Kurset søges godkendt til relevant specialistuddannelse.
Pris:
Generalforsamling og årsmøde d. 21/09 2021: Gratis for medlemmer af Hospitalssektionen
Kursusdag 2 d. 22/09 2021: Pris medlemmer af Hospitalssektionen kr. 1250 og ikkemedlemmer af Hospitalssektionen kr. 1750.
Prisen er inklusiv fuld forplejning.
Tilmelding:
Sker efter først-til-mølle-princippet.
Sidste frist d. 21.08.2021
Tilmelding og videre kursusinformation hos hospsek@dp-decentral.dk
Du bedes oplyse dit medlemsnummer af Dansk Psykologforening samt arbejdsplads ved
tilmelding.
Betaling ved bankoverførsel:
Indbetaling af kursusgebyret kan ske ved overførsel til Hospitalssektionens konto i Lån og
Spar Bank: Reg.nr.: 0400, kontonummer: 4012610012
Ved betaling er det meget vigtigt, at deltagerens navn angives.
Betaling ved EAN‐nummer:
Oplys os dit arbejdssteds EAN-nummer (13 cifre), institutionens navn og postadresse,
samt navnet på den kontaktperson, der skal anføres på den elektroniske faktura.

