
Kommunalt ansatte psykologers sektion 
VINGSTED 2007 

  
Temaet Psyke og Soma - tanke og handling - belyses fra mange forskellige vinkler; 
fra det neuroaffektive til det filosofiske plan, belyst af fremtrædende kapaciteter på 
området. 
 

Nedenfor finder du en nærmere beskrivelse af 
indholdet til foredragene samt de enkelte workshops. 

 
  

FAGLIGT PROGRAM 
Tirsdag d. 25.september 
09.00-09.45: Ankomst og kaffe m. brød i forhallen. 
09.45-10.00: Velkomst v. Rie Rasmussen, Formand for KAPS  
10.00-12.00: Oplæg v. Bobby Zachariae, Professor v. Aarhus Universitet: "Stresshåndtering"  Et 

voksende antal danskere oplever sig som stressede, og stressforskningen har påvist, at vedvarende stress 
kan have en negativ indflydelse på vores psykiske og fysiske helbred. På dagen gives et overblik over en 
række centrale begreber og resultater indenfor stressforskningen samt en række ”kompetencer” og 
redskaber til håndtering af stress præsenteres.  

 
12.00-14.00: Frokost og tjek ind. 
14.00-17.00: Oplæg v. Bobby Zachariae, fortsat: "Stresshåndtering" 
 
18.00-19.00: Middag 
19.30- KAPS Generalforsamling med forfriskninger. 
  
Onsdag d. 26.september 2007 
08.00-09.00:  Morgenmad. 
09.00-12.00:  Workshops: 

Åsa Nilsonne, Professor i medicinsk psykologi v. Karolinska Institutet i Stockholm: 
"Mindfulness - hvordan kan man træne sig til at være nærværende?" Den som kan styra sin 
uppmärksamhet kan påverka sin perception, vilket får konsekvenser för tankar, känslor och handlingar.  
Att kunna styra sin uppmärksamhet, och att hålla den i nuet, ger kraft att hantera aktuella 
umaningar. 
 Peter la Cour, Adjunkt, cand. psyk., specialist i sundhedspsykologi, præsteuddannet: 
"Feltet mellem Psykologien og Religionen - herunder sygdom, krise og religiøs 
coping hos danskere" Eksistens, tro og religiøsitet viser sig i undersøgelser at være en markant 
medspiller såvel under sygdom som under stress og krise - både i positiv og negativ forstand. Oplægget 
fremlægger en del af denne viden og giver bud på, hvordan man professionelt kan omgås disse emner og 
måske hente ressourcerne frem fra dette livsområde 
Jes Dige, pædagogisk/psykologisk konsulent, rådgiver v. Kræftens Bekæmpelse:"Vi gør 
det, vi har lært - gør vi det, vi har lært?" (om at arbejde med sorg hos børn). Hvis den 
herskende kulturelle tilgang til sorg gennem mange årtier har været tavshed, hvad er det så vi selv har 
lært, og hvad/hvordan er det så vi møder børnene i den situation ? 
Hvordan kan vi (eller kan vi) skabe bevidsthed om vores personlige og faglige muligheder for at bryde 
med vores kulturelle arv? 
 



 
 
Bo Hejlskov Jørgensen, autoriseret cand. psyk. med baggrund i 
børneneuropsykologien, medejer af PsykologCompagniet, foredrags- og kursusholder: 
"Stresshåndtering hos mennesker med Autismetilstande og ADHD" Børn og voksne med 
autismetilstande eller ADHD er ofte mere stressfølsomme end andre, hvilket ses i en øget forekomst af 
stressrelaterede sygdomme. Der præsenteres en model for forståelse af stress hos mennesker med 
udviklingsforstyrrelser 
Eva Munch, specialist i børneneuropsykolog: "Koblingen mellem det kognitive og det affektive i 
et neuropsykologisk perspektiv" Med udgangspunkt i en neuropsykologisk opfattelse belyses nogle 
aspekter af barnets udvikling og funktion – fra ”sans til samling”. En udvikling der er betinget af et 
hensigtsmæssigt samspil og samhørighed med andre. Case - eksempler vil blive inddraget til belysning af 
problemfelter. 
 
 
 
 

12.00-14.00:  Frokost. 
 
14.00-17.00:  Workshops: 

Åsa Nilsonne, Professor i medicinsk psykologi v. Karolinska Institutet i Stockholm: 
"Mindfulness - hvordan kan man træne sig til at være nærværende?" Den som kan styra sin 
uppmärksamhet kan påverka sin perception, vilket får konsekvenser för tankar, känslor och handlingar.  
Att kunna styra sin uppmärksamhet, och att hålla den i nuet, ger kraft att hantera aktuella 
umaningar. 
Peter la Cour, Adjunkt, cand. psyk., specialist i sundhedspsykologi, præsteuddannet: 
"Feltet mellem Psykologien og Religionen - herunder sygdom, krise og religiøs coping hos 
danskere"Eksistens, tro og religiøsitet viser sig i undersøgelser at være en markant medspiller såvel under 
sygdom som under stress og krise - både i positiv og negativ forstand. Oplægget fremlægger en del af denne 
viden og giver bud på, hvordan man professionelt kan omgås disse emner og måske hente ressourcerne 
frem fra dette livsområde  
Jes Dige,  pædagogisk/psykologisk konsulent, rådgiver v. Kræftens Bekæmpelse: "Vi 
gør det, vi har lær  - gør vi det, vi har lært?" (om at arbejde med sorg hos børn). Hvis den 
herskende kulturelle tilgang til sorg gennem mange årtier har været tavshed, hvad er det så vi selv har 
lært, og hvad/hvordan er det så vi møder børnene i den situation ? 

t

Hvordan kan vi (eller kan vi) skabe bevidsthed om vores personlige og faglige muligheder for at bryde 
med vores kulturelle arv? 
Bo Hejlskov Jørgensen, autoriseret cand. psyk. med baggrund i 
børneneuropsykologien, medejer af PsykologCompagniet, foredrags- og kursusholder: 
"Stresshåndtering hos mennesker med Autismetilstande og ADHD" Børn og voksne med 
autismetilstande eller ADHD er ofte mere stressfølsomme end andre, hvilket ses i en øget forekomst af 
stressrelaterede sygdomme. Der præsenteres en model for forståelse af stress hos mennesker med 
udviklingsforstyrrelser 
Eva Munch, specialist i børneneuropsykolog: "Koblingen mellem det kognitive og det affektive i 
et neuropsykologisk perspektiv" Med udgangspunkt i en neuropsykologisk opfattelse belyses nogle 
aspekter af barnets udvikling og funktion – fra ”sans til samling”. En udvikling der er betinget af et 
hensigtsmæssigt samspil og samhørighed med andre. Case - eksempler vil blive inddraget til belysning af 
problemfelter. 

Læs en fyldigere beskrivelse af de enkelte workshops på 
www.danskpsykologforening - sektion – KAPS 

 



18.30-           Festmiddag og musik v. Jungle Boogie Band 
  
Torsdag d. 27. september 
08.00-09.00:  Morgenmad og tjek ud 
09.00-12.00:  Oplæg v. Poul Nissen, lektor, cand. pæd. psyk., specialistog supervisor i psykoterapi og 

børnepsykologi: "Hvordan man reducerer problemadfærd og udvikler socialkompetence" I sit indlæg 
vil Poul Nissen sige noget om, hvordan man reducerer problemadfærd og udvikler 
social kompetencer belyst ved egen og international forskning. Han vil derudover 
komme ind på spørgsmål som: Hvad virker og hvad virker ikke? Hvordan måler man 
effekt? Hvilke metoder/programmer er problemadfærdsregulerende og social 
kompetenceudviklende? Hvordan kommer man fra erfaringsbaseret til evidensbaseret 
intervention?  

 
12.00-13.00:  Frokost. 
13.00-16.00: Oplæg v. Poul Nissen, fortsat: "Hvordan man reducerer problemadfærd og udvikler 

socialkompetence" 
16.00-16.10: Farvel og på gensyn v. Rie Rasmussen, Formand for KAPS  
 
  
 
 


