
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? 

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

Odense. 
	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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, rehabilitering 

 
KAPS’ Styrelse 

Vi vil gerne opfordre interesserede til at overveje at stille op som aktive i KAPS’ styrelse. Aktuelt er der valg 
til styrelsen på Vingsted 23. sept. 2014, hvor der også er generalforsamling i KAPS. Vi vil gerne foreslå, at 
der den 10. september kan præsenteres repræsentanter fra ’det voksne område’, som således har mulighed 
for at blive valgt ind. Er du nysgerrig omkring arbejdet i en decentral enhed, hvor der er mulighed for at få 

direkte indflydelse på din forening,  kan du kontakte Formand for styrelsen; Niels Morre.  
 

Spørgsmål t i l  dagen kan rettes t i l  
 

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

Program	  
9.30 – 10.00 Morgenmad 

10.00 – 10.30 Velkomst ved KAPS og Dansk Psykologforeningen  
10.30 – 12.10 Implementering af psykologfaglig viden en social- og sundhedsfaglig kontekst v. 
specialist i Neuropsykolog, Heine Lund Pedersen - ansat ved neuropsykiatrisk klinik, Risskov 
12.10 – 12.15 Introduktion til workshops  

12.15 – 13.15 Frokost 
13.15 - 14.30 Gruppearbejde i de 8 grupper (se nedenfor) 

14.30 – 15.00 Kaffe og kage 
15.00 – 16.00 Grupperne får 5 minutter til at præsentere den psykologfaglige ydelse i deres del af 
kommunen.   
Repræsentanter til KAPS’s Styrelse for voksenområdet  
16.00 – 16.30  Ideer til, hvordan dagens viden kommer videre;  Dansk Psykologforening, 
Psykologkampagnen og KAPS 


