
Flere og flere får tilsyneladende angstlidelser eller de-
pression, både børn som voksne. I vores daglige arbejde 
møder vi mennesker, som lider af forskellige former for 
og grader af disse lidelser. Vi ser derfor nærmere på den 
erfarings- og forskningsbaserede viden om angst og 
depression, diagnostik og intervention og relation til 
anden psykisk og somatisk lidelse.

Tidspunkt:
Tirsdag 28. september 2010 kl. 10.00 - torsdag 30. sep-
tember 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 velkomne.
 
Kursusafgift:
4.396,00 kr. ekskl. moms (kommunerne kan fratrække 
momsen). 5.495,00 kr. inkl. moms. Der vil blive frem-
sendt en faktura til betaling for kurset. HUSK at oplyse 
et EAN-nr., hvis din arbejdsgiver er omfattet af denne 
aftale.
 
Tilmelding:
Senest 20. maj 2010 på tilmeldingsblanketten næste 
side. Blanketten sendes til Dansk Psykolog Forening, 
Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Att.: Vibeke 
Hjulmand.

Godkendelse:
Kurset er godkendt i forhold til Dansk Psykolog 
Forenings specialistuddannelser med 12 timer på det 
tværgående modul under 3.5: Angst og depression.

Spørgsmål:
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
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FAGLIGT PROGRAM:

Tirsdag 28. september
09.00-09.45: Ankomst og kaffe m. brød i forhallen.
09.45-10.00: Velkomst v. Niels Morre, formand for KAPS. 
10.00-12.00: WORKSHOPS:
  Lars Mygind, tankefeltsterapeut, leder af Dansk Skole for 

TFT og Emotionel Friheds Teknik: ”TankeFeltTerapi og 
Emotionel FrihedsTeknik”.

  TFT og EFT er en kombination af meridianstimulation og 
samtaleterapi. Denne workshop vil beskæftige sig med 
anvendelsen af TFT og EFT i behandlingen af bl.a. angst 
og depression. Der veksles mellem oplæg og øvelser.

  Ulla Gjersing, privat praksis, specialist og supervisor i 
psykoterapi og sundhedspsykologi: ”Det psykologiske 
arbejde med mennesker med livstruende syg-
domme”.

  Med udgangspunkt i det at leve med en livstruende 
sygdom vil workshoppen se på, hvordan psykologen i 
det terapeutiske arbejde bidrager til klientens evne til at 
mestre et liv med uforudsigelighed, afmagt og tab, så det 
bliver muligt at bevæge sig fra angst, sorg og depressivi-
tet til håb, livsvilje og åbenhed over for livet.

  Marianne Breds Geoffroy, speciallæge i psykiatri, specia-
list og supervisor i kognitiv adfærdsterapi under Dansk 
Psykiatrisk Selskab, medstifter af Angstforeningen: 
”Sammenhængen mellem angstlidelser og de-
pression”.

  Denne workshop vil se på forskellige angstlidelser, deres 
neurobiologiske grundlag og sammenhæng med andre 
psykiske lidelser samt behandlingsformer. Der vil blive 
vist klip fra en case med socialfobi, og der lægges op til 
diskussion.

  Anne Bovbjerg, cand.psych., souschef i Dansk Røde Kors 
Psykotraumecentret: ”Børn som pårørende, ramt af 
krise og traume”.

  Børn kan være direkte ramt af psykologiske traumer, men 
i mange tilfælde lider de mere under at være pårørende 
til forældre, der er ramt af traumer og som følge heraf 
forandrer sig. Oplægget vil forklare og diskutere symp-
tomer og behandling samt vise en optagelse af et klinisk 
forløb med en pige på 3 år.

  Else Ryding, specialist og supervisor i børnepsyko-
logi og psykotraumatologi, psykolog ved OASIS: 
”Flygtningefamilier og flygtningebørnenes op-
vækst – hvad ved vi, hvad kan vi?”

  I mange flygtningefamilier lider forældrene ofte af PTSD 
og ekstrem stressbelastning. Hvordan er det for børnene 
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at vokse op i sådan en familie? Har vi øje for børnenes 
usynlige lidelser? Hvordan kan forældrene og familierne 
hjælpes? Strækker vores behandlingsstrategier og be-
handlingsmodeller til?

12.00-13.30: Frokost og tjek ind.
13.30-15.30: Workshops fortsat.
16.00-17.00: Fagpolitiske indslag.
18.00-19.00: Middag.
19.30- KAPS-generalforsamling med forfriskninger.

Onsdag 29. september
08.00-09.00:  Morgenmad.
09.00-12.00:  Emmy van Deurzen, professor i psykoterapi v. Schiller  
  International University, psykolog og filosof: ”Living 

with Anxiety”.
   Oplægget beskæftiger sig med de mange forskellige 

teorier om angst, og der vil blive skelnet mellem normal 
angst, panik, neurotisk angst og eksistentiel angst. 
Angstens funktion vil blive diskuteret, og angstens rela-
tion til andre følelser vil blive inddraget. Der vil blive lagt 

op til diskussion af de filosofiske teorier, som ligger til 
grund for den eksistentialistiske forståelse af angst.

12.00-13.00:  Frokost.
13.30-17.00:  Emmy van Deurzen, fortsat.
19.00-  Festmiddag og musik v. Jungle Boogie Band.

Torsdag 30. september
08.00-09.00:  Morgenmad og tjek ud.
09.00-12.00:  Krista Nielsen Straarup, specialist i psykopatologi, specia-

list og  supervisor i psykoterapi: ”Depression”.
  Depression er en samlebetegnelse for et spektrum af 

lidelser, fra lette forbigående tilstande til alvorlige, lang-
varige og tilbagevendende sygdomme. I forbindelse med 
depression ses ofte anden psykisk eller somatisk lidelse, 
som kan komplicere udredning og behandling. Der vil 
være fokus på udredning af depression, psykologiske, 
sociale og biologiske faktorer, samt psykologisk interven-
tion i forskellige faser og på forskellige niveauer.

12.00-13.00:  Frokost.
13.00-15.30:  Krista Nielsen Straarup, fortsat.
15.30-15.45:  Uddeling af kursusbeviser.
 Farvel og på gensyn v. Niels Morre, formand for KAPS.

Tilmelding VINGSTED 2010

Tilmelding senest 20. maj 2010 til Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. 
Att.: Vibeke Hjulmand. Afbud foretages skriftlig og senest 20. august 2010. Efter denne dato er det ikke 
muligt at få refunderet kursusafgiften.

WORKSHOPS/TIRSDAG
Bemærk, at du i år kun kan deltage i én 
workshop med en sammenlagt varighed af 
4 timer!
Dette skyldes et ønske fra mange om at få 
mere luft i programmet.     

 Undervisere: 
 Lars Mygind 
 Ulla Gjersing 
 Marianne Geoffroy 
 Anne Boybjerg 
 Else Ryding
 
Notér et alternativ til din første prioritet her,  
hvis der skulle være overtegnet:


