
Er du psykolog indenfor voksenområdet? Er dit arbejdsliv præget af kollegaer med 

anden faglig baggrund end din? Savner du sparring 

med andre psykologer, som arbejder indenfor samme 

område som dig?  Så kom til  

Temadag for kommunalt Ansatte Psykologer indenfor 

’voksenområdet’.  

Hvem, Hvad og hvordan? 

KAPS er en sektion under Psykologforeningen, der varetager de fagpolitiske områder for psykologer, der arbejder i de 
98 danske kommuner.  Vi ønsker at stille skarpt på, hvad der sker indenfor det kommunale område og hvad du som 
psykolog er optaget af. Dels fagligt, dels fagpolitisk.   
Det er vores erfaring, at mange af os arbejder alene eller oplever os alene i et fagfelt præget af andre 
faggrupperinger. Hvilke krav stiller det til psykologfagligheder og hvad betyder det for psykologfagligheden, er nogle 
af de spørgsmål vi vil forsøge at stille skarpt på, på temadagen ? 
Vi indbyder til en dag i Odense, hvor vi håber at du finder nogen, der arbejder indenfor det samme område som dig 
selv – men også kan netværke med nogen fra samme kommune – eller måske finder nogen, der er optaget af noget af 
nogle faglige problemstillinger, der minder lidt om dine. Vi vil gøre Danmark mindre - i hvert fald for en dag.   
 

Program:  
- Oplæg omkring implementering af psykologfaglig viden i en dagligdag præget af social- og sundhedsfaglig 

ledelse og praksis. V. Heine Lund Pedersen, Neuropsykiatrisk Klinik, Risskov 
- Gruppearbejde indenfor de 8 områder, der er beskrevet nedenfor – hvad er den psykologfaglige ydelse vi 

laver – og hvilke udfordringer er der? 
- Ideer til, hvordan dagens viden kommer videre; Til ”hinanden”, KAPS, Psykologforeningen og 

psykologkampagnen II 

 
Den 10.9.14 kl. 10 – 16.30 Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, Odense. 

 
Dagen er gratis – KAPS betaler.  
Der er plads til 150 deltagere og da vi ønsker et bredt repræsentantskab fra alle 7 områder af Voksenområdet, vil vi 
gerne prioritere i tilmeldingerne.  Frist for tilmelding den 1.8.14. 
 
For at komme i betragtning til alle nedenstående spørgsmål besvares. Skriv til KAPS10sep@gmail.com  
Navn 
Mailadresse  
Fulde Arbejdspladsadresse  
EAN-nummer (vi tillader os, at kræve betaling for maden for den, der ikke melder afbud og ikke dukker op) 
Ønsker du specialkost ?  
Har du brug for transport til banegården kl. 16.30? 
 

Hvilket område indenfor kommunale psykologer kendetegner dit arbejde: (kun én)  
 

(1) HR, Organisation, ledelse 
(2) Mental sundhed og kroniske lidelser  
(3) Traume, tortur og flygtninge – veteraner 
(4) Misbrugsbehandling 
(5) Socialpsykiatri 
(6) Beskæftigelse 
(7) Geronto, demens 
(8) Hjerneskade, genoptræning  

 
Spørgsmål til dagen kan rettes til 

 
Formand for KAPS   styrelsesmedlem: Lotte Sønderby 
Niels Morre: nielsmorre@hotmail.com   lotte.sonderby@gmail.com  
   25141125        51823590 
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