
Tidspunkt:
Tirsdag 23. september kl. 10.00 
- torsdag 25. september kl. 16.00.
 
Sted:
Vingstedcentret, 7182 Bredsten. Tlf. 75 86 55 33.
 
Målgruppe:
Kommunalt ansatte psykologer ved PPR, socialforvalt-
ninger, heldagsskoler, familiebehandlingssteder m.m. 
Alle andre psykologer er naturligvis også velkommen.
 
Kursusafgift:
3.960 ekskl. moms (kommunerne kan fratække mom-
sen). 4.950 kr. inkl. moms. Der vil blive fremsendt en 
faktura til betaling for kurset. Oplys EAN-nr., hvis din 
arbejdsgiver er omfattet af denne aftale.
 
Tilmelding:
Senest 26. maj 2008 på tilmeldingsblanketten næste 
side. Blanketten sendes til Dansk Psykolog Forening, 
Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Att. Vibeke 
Hjulmand.
 
Godkendelse:
Kurset vil blive søgt godkendt af Dansk Psykolog 
Forening med henblik på specialistgodkendelse 
og -vedligeholdelse.
 
Spørgsmål:
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Vibeke Hjulmand, 
Dansk Psykolog Forening, tlf. 35 25 97 25.

Læs mere:
Mere udførlig præsentation af oplæg og workshops 
www.dp.dk > Sektion > KAPS.

TEMA:

Kommunalt Ansatte Psykologers Sektion

V I N G S T E D  2 0 0 8
Det er svært at blive menneske – identitet og person 

FAGLIGT PROGRAM

Tirsdag 23.september
09.00-09.45: Ankomst og kaffe med brød i forhallen.
09.45-10.00: Velkomst ved Rie Rasmussen, formand for KAPS.
10.00-12.00:   Karen Vibeke Mortensen, adj.professor ved Aalborg 

Universitet: ”Sammenhængen mellem vores forståelse 
af børns psykiske problemer og diagnostikken.” 
Nogle hovedtræk af forskellige diagnostiske systemer 
vil blive gennemgået. Vi ser på to grupper sårbare 
børn: de udadvendte og de indadvendte. Hvad er deres 
karakteristika? Hvorfor udvikler de sig, som de gør? 
Hvilke former for intervention er hensigtsmæssige?

12.00-13.30: Frokost og tjek ind.
13.30-17.00: Karen Vibeke Mortensen fortsat.
18.00-19.00: Middag.

19.30- KAPS. Generalforsamling med forfriskninger.
 

Onsdag 24. september
08.00-09.00: Morgenmad.
09.00-12.00:  Tine Heede, ledende psykolog ved Nebs Møllegård: 

”Intervention – omsorg, opdragelse, behandling”. 
Gennemgang af forskellige typer og niveauer for 
intervention, og hvilken tænkning og forståelse af 
arten og graden af vanskeligheden der knytter an 
til forskellige typer af intervention: netværksarbejde, 
støttepædagogik, familieterapi, forældrerådgivning, 
kriseterapi, børnesamtaler, børneterapi, døgn-
behandling, socialpædagogisk miljøbehandling mv. 
Forskning i miljøterapi.

12.00-13.30: Frokost.
13.30-17.00:  Tine Heede fortsat.
18.30- Festmiddag og musik ved Jungle Boogie Band.
 
Torsdag 25. september
08.00-09.00:  Morgenmad og tjek ud.
09.00-12.00:  Workshops:
  Ida Koch, cand.psych.: ”Livsmodsproblemer og 

mistrivsel hos unge”. Om den tiltagende tendens blandt 
unge til selvdestruktiv adfærd, bl.a. i form af cutting eller 
selvmordsadfærd. Hvordan kan vi forstå denne udvikling, 
og hvordan kan psykologer optimere behandlings- 
og forebyggelsesindsatsen over for disse moderne 
mistrivselsytringer? Workshoppen indledes med et 
mindre oplæg, hvorefter deltagerne udveksler erfaringer 
og refl eksioner.

  Niels Peter Rygaard, cand.psych.: 
”Tilknytningsvanskeligheder som en praktisk 
anvendelig forståelsesramme i arbejdet med 
adfærdsforstyrrede børn”. Gennemgang af 
dels en neurologisk, dels en tilknytningsteoretisk 
forståelsesramme. Herudfra gives forslag til metoder, 
man kan anvende i det praktiske arbejde. En anden 
dimension er, hvordan arbejdet med sådanne børn 
sædvanligvis påvirker omsorgsarbejdere, og hvordan 



lighedsudvikling – og afvigelserne
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man kan udvikle personalegruppers evne til at arbejde 
under følelsesmæssigt pres. Her gives eksempler på 
personale- og organisationsudviklingstiltag, som styrker 
den følelsesmæssige bæreevne i dannelsen af en stabil 
og omsorgsfuld personalegruppe.

  Mimi Strange, cand.psych.: ”Børn med seksuelt 
bekymrende og unge med seksuelt krænkende 
adfærd”.

  Workshoppen veksler mellem teoretiske oplæg fra 
underviseren, kliniske metoder, casefremlæggelser 
og inddragelse af andet undervisningsmateriale af 
klinisk relevans og diskussion med kursusdeltagerne 
samt inddragelse af deltagernes erfaringer. For 
deltagere med nogen erfaring inden for temaet giver 
workshoppen øget viden om klientgruppen og udvidede 
kompetencer til udredning og behandling. Deltagere 
med begrænset erfaring med klientgruppen får 
grundlæggende viden om dennes ætiologi, udrednings- 
og behandlingstilrettelæggelse samt metoder til 
udførelse af denne. Der forudsættes høj deltageraktivitet, 
og deltagernes ønsker til undervisningstemaer vil så vidt 
muligt blive respekteret og inddraget.

  Nicole Rosenberg, cand.psych.: ”Kognitiv terapi med 
unge, nogle centrale principper.” Præsentation af nogle 
centrale principper i kognitiv terapi, som kan anvendes 

i arbejdet med unge. Det vil være oplæg, småøvelser 
og opsamling/dis kussion. Deltagernes eksempler kan 
anvendes. NB: Kun formiddag!

12.00-13.00:  Frokost.
13.00-16.00:  Workshops:

  Ida Koch: ”Livsmodsproblemer og mistrivsel hos 
unge”. (Gentagelse af formiddagens workshop).

  Niels Peter Rygaard: ”Tilknytningsvanskeligheder som 
en praktisk anvendelig forståelsesramme i arbejdet 
med adfærdsforstyrrede børn”. (Gentagelse af 
formiddagens workshop).

  Mimi Strange: ”Børn med seksuelt bekymrende og 
unge med seksuelt krænkende adfærd”. (Gentagelse 
af formiddagens workshop).

  Carsten René Jørgensen, ph.d., lektor i klinisk psykologi, 
Aarhus Universitet: ”Forståelse og behandling af iden-
titets- og personlighedsforstyrrelser hos unge og 
voksne”. Hvorledes influerer individualpsykologiske, re-
lationelle og kulturelle faktorer på menneskets identi-
tets-/personlighedsudvikling – og hvordan udspiller dis-
se faktorer sig i det terapeutiske rum? 
NB: Kun eftermiddag!

Tilmelding VINGSTED 2008

Tilmelding senest 26. maj 2008 til Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. 
Att. Vibeke Hjulmand. Afbud foretages skriftlig og senest 22. august 2008. Efter denne dato er det ikke 
muligt at få refunderet kursusafgiften.

Du bedes sætte 2 krydser, 
1 for formiddag og 1 for eftermiddag!     

 Undervisere: 
 Ida Koch 
 Niels Peter Rygaard 
 Mimi Strange 
 Nicole Rosenberg 
 Carsten René Jørgensen
 
Noter et alternativ, 
hvis et af dine to workshopønsker er overtegnet:


