
› RUBRIKANNONCER

Kommunale psykologers arbejde og funktion udfordres i disse år 
organisatorisk og fagligt, og kurset vil have fokus på de specifik-
ke kompetencer, vi som psykologer har – og for nødvendigheden 
af en tydelig psykologfaglig stemme ind i den kommunale praksis.
 
Vingsted 2014 retter blikket mod den faglighed, psykologer bidrager 
med i tværfaglige sammenhænge. Hvorfor og hvordan er den psykologi-
ske viden central, når fx handle- og behandlingsplaner udformes, eller 
når inklusionen skal praktiseres? Formålet med kurset er at styrke psy-
kologens monofaglighed i forhold til de mange tværfaglige kontekster, 
vi er en del af. Vi vil kvalificere fagligheden gennem vidt forgrenede 
workshops og temadage.

Den fælles temadag vil have opmærksomhed på, hvordan psykologer i det 
kommunale område kan organisere, målrette og prioritere arbejdet, så den 
psykologiske ekspertise udnyttes optimalt til gavn for børn og familier.

I de forskellige workshops vil det handle om specifikke psykologiske 
vurderingsmetoder i forhold til behandling og inklusion, om traumefor-
ståelse som grundlag for vurdering af barnets og familiens særlige 
behov, om det væsentlige i, at det er en psykolog, der er supervisor for 
faggrupper, der arbejder med børnesager, og om hvordan psykologen 
kan være den medierende faktor mellem det diagnosticerede barn og 
omgivelserne – og meget mere.

Tidspunkt: 

Tirsdag 23. september 2014 kl. 9.00 - torsdag 25. september kl. 16.15 

Sted: 

Vingsted Centret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten, tlf. 75 86 55 33
 
Målgruppe: 

Kommunalt ansatte psykologer, men alle psykologer er naturligvis vel-
komne.
 
Kursusafgift: 

4.545 kr. + moms, 5.680 kr. inkl. moms

Tilmelding & info: 

Senest 23. maj 2014. Tilmeldingen skal ske via www.mitdp.dk. Vælg 
Kurser/arrangementer – Oversigt – søg efter Vingsted 2014. 
Kursuspladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Godkendelse: 

Temadagene søges godkendt i henhold til Dansk Psykolog Forenings 
specialistuddannelseskrav.               

Spørgsmål: 

Se mere på www.dp.dk > Vingsted. Spørgsmål kan rettes til Vibeke 
Hjulmand, Dansk Psykolog Forening, tlf. 35 25 97 25, eller via vih@dp.dk

Tema:

Kommunalt Ansatte Psykologers Sektion

V I N G S T E D  2 0 14
PSyKoloGen SoM den TværfaGliGe dynaMo – lysner  det forude? 

Tirsdag 23. september 2014

09.00-09.45:  ankomst – kaffe og brød i forhallen.
09.45-09.55:  velkomst v/ Niels Morre, formand for KAPS

10.00-12.00:  Workshops – vælg 1 af de følgende 4:

 Gertie Hammer Bjørch, cand.pæd.psych., teamleder i 
Køge Kommune:  
om supervision af tværfaglige samarbejdspart-
nere.  
Workshoppen ser på den særegne psykologfaglige 
supervision og de super visionsprocesser der bringes 
i spil, i arbejdet med inklusion i institutioner og 
skoler, i de tværfaglige samarbejdsrelationer samt i 
forhold til udvikling af organisatoriske rammer for 
arbejdet med børns trivsel. Workshoppen vil tage 
udgangspunkt i kommunale praksiseksempler.

 Jente Andreasen, cand.psych., og Dorte Gottlieb, 
cand.psych.:  
vurdering af socio-emotionelle kompetencer 
hos børn og unge.  
Der ses et stigende antal henvendelser, der omhand-
ler børn og unges sociale og emotionelle vanskelig-
heder, og en stigende efterspørgsel på materialer, 
der kan anvendes til at evaluere og vurdere disse 
vanskeligheder. Workshoppen belyser faktorer, der 
har betydning for en almen udvikling af socio-emoti-
onelle kompetencer, og ser på forskning og teori 
samt nyudviklede test og spørgeskemaer til brug for 
dette arbejde.

 Jesper Birck, cand.psych.:  
neurosequential Models of Therapeutics – nMT, 
er en unik mulighed for at skabe en helhedsfor-
ståelse af barnets udviklingshistorie og funk- 
tionsniveau.

 Her introduceres den amerikanske psykiater Bruce 
Perrys model, NMT – Neurosequential Models of 
Therapeutics. Modellen er en neurobiologisk og 
udviklingssensitiv tilgang til at forstå individets 
udviklingshistorie, ressourcer og vanskeligheder og 
kan indgå i vurderingen af, om et barn har været i 
højrisiko, og om ”organismen” derfor har været 
optaget af overlevelse frem for udvikling. Gennem 
en såkaldt functional brain map gives et billede af 
individets aktuelle ressourcer og vanskeligheder 
samt på mulige interventioner, rettet mod individets 
nærmeste udviklingszone.
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 Marie Olsen-Kludt, cand.pæd.psych.:  
Marschak interaction Method (MiM) – en 
observationsmetode, der undersøger den 
dyadiske relation.  
Workshoppen præsenterer observationsmeto-
den Marschak Interaction Method (MIM). 
Metoden undersøger den dyadiske relation og 
er særligt anvendelig, når formålet er at blive 
klogere på, hvordan forælder-barn-relationen 
påvirker barnets udvikling. MIM evaluerer ad-
færd inden for fire dimensioner af forælder-
barn-relationen: Struktur, Engagement, Omsorg 
og Udfordring – og kan anvendes på børn i alle 
aldre sammen med deres primære voksne.

14.00-16.15:  Workshops fortsat
17.30-18.30:  Middag
19.00-:  Generalforsamling i KaPS. Som et led i gene-

ralforsamlingen indbyder KAPS til paneldebat 
med deltagelse af kommunal- og landspolitikere 
samt embedsmænd, der vil forholde sig til 
psykologers indsatser i kommunerne.

onsdag 24. september 2014

09.00-16.30:  fælles temadag v/Tine Heede.

 Tine Heede, cand.psych., forstander ved be-
handlingshjemmet Stutgaarden, forfatter til 
”Klinisk børnepsykologi” og senest bidragsyder 
til ”Tværfaglig Supervision”:  
et udviklingspsykologisk perspektiv på psy-
kologens interventioner i forhold til børn 
og unge og familier.  
Gennem temadagen belyses det, hvordan vi 
som psykologer kan organisere, målrette og 
prioritere arbejdet, så vores faglighed udnyttes 
optimalt til gavn for børn og familier. Tine 
Heede taler om, hvordan psykologens specifikke 
faglighed kan forebygge effektivt, sammenhæn-
gende og forsvarligt, så at færre børn og unge 
henvises til psykiatrien eller anbringelse uden 
for hjemmet. Ydermere giver hun bud på, hvor-
dan de øgede dokumentations-, effektivitets- og 
evidenskrav kan integreres i en solid faglig 
børnepsykologisk praksis.

18.30-: festmiddag

Torsdag 25. september 2014

09.00-16.00: individuel temadag. Vælg 1 eller 2

 Temadag 1: Arietta Slade, professor emeritus i 
klinisk psykologi, City University, New York, 
internationalt anerkendt forsker i tilknytningste-
ori og mentaliseringsevne:  
Keeping the Child in Mind: reflective clini-
cians, reflective parents and caregivers. 
Temadagen fokuserer på undersøgelse og vur-
dering af forældres refleksive funktionsevne i 
det daglige kliniske arbejde. Slade beskriver 
arbejdsmetoder til at forbedre forældrenes 
refleksionsevne i forhold til barnet, dette som 
grundlag for udviklingen af mere konstruktive 
og sunde relationer. Afslutningsvis belyser hun 
forskellige muligheder for at overføre disse 
tanker til andre kontekster, fx i PPR-regi, især 
hvordan vi kan kvalificere vurderingen af foræl-
drenes kompetencer til at profitere af en given 
indsats.

 Arietta Slades temadag er engelsksproget.

 Temadag 2: Svend Brinkmann, professor, cand.
psych., Institut for kommunikation og psykologi, 
AUC:  
diagnosekultur – dilemmaer og udfordrin-
ger.  
Med udgangspunkt i sin forskning stiller Svend 
Brinkmann skarpt på de dilemmaer og udfor-
dringer, de psykiatriske diagnoser er forbundet 
med. Han vil beskæftige sig med diagnosers 
karakter, hvilken betydning de har for individer 
og samfund, hvornår en diagnose er befordren-
de for menneskelig udvikling, og hvornår står 
den i vejen for udvikling. Deltagerne får bud på 
betydningen af det diagnosticerede liv – særligt 
sat i perspektiv til psykologers forståelse og 
arbejde med børn og unge.

12.00-13.00: frokost, herefter temadag fortsat
16.00-16.15: farvel og på gensyn. v/Niels Morre, formand 

for KAPS


