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10.6. Lovgivning og Etik (voksne)  
v. Søren Birkeland adjunkt, cand. med. et jur., ph.d 

 
Kurset er et af flere som indgår i voksenmodulet. Den samlede pakke udbydes i løbet af 
2015. 
 
Formålet er, at deltagerne 

• At skærpe deltagernes opmærksomhed, viden og ansvarlighed overfor de rammer 
lovgivningen afstikker samt etiske problemstillinger og dilemmaer, de møder i 
deres arbejde og dagligdag. 

• At give deltagerne mulighed for at erhverve begreber, teorier og metoder om det 
etiske til refleksion, forståelse og bearbejdning af etiske problemstillinger. 

• Etiske refleksioner i relation til relevant lovgivning og psykologiske 
arbejdsopgaver, herunder udfærdigelse af rapporter, formidling, rådgivning samt 
behandling. 

 
Indhold 
Undervisning i de relevante love inden for voksenområdet (psykologloven, 
forvaltningsloven, relevant lovgivning på social- og sundhedsområdet). Der skal desuden 
undervises i etik i relation til de psykologiske arbejdsopgaver, herunder udfærdigelse af 
rapporter, formidling, rådgivning og behandling.  
 
Underviseren: v. Søren Birkeland adjunkt, cand. med. et jur., ph.d. 
 
Kurset er søgt godkendt i Dansk Psykologforening. 
 
Sted: Psykologforeningens lokaler, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Lokale 
2A+B 
Tid: den 27.-28. april 2015; begge dage kl. 9:00-16:00. Vi begynder til tiden, og der er 
morgenbrød og kaffe/the fra kl. 8:45 hver dag. 
Pris: 2400 kr. inkl. moms. Tilmelding er bindende fra den 25. marts 2015 kl. 18:00 og 
kursusgebyr vil blive opkrævet v. for sent afbud/udeblivelse, såfremt pladsen ikke kan 
afsættes til anden side. Prisen er med moms og inkl. forplejning. Efter tilmeldingen er 
bindende vil vi tilsende dig nærmere information vedr. betaling, som er til forefald inden 
for en uge fra denne dato. 
Tilmelding er bindende fra: den 25. marts 2015 kl. 18:00 og skal ske via webben 
https://docs.google.com/forms/d/150O1Bbqw9axlzmclMOGFr6DTp3VtVo_ca-
3Bf_mQgVM/viewform?sid=609cbf6e6e79be6d&token=fW7iRT0BAAA.3SjivKQi1A7YKylBmlLT5
A.V3aOyeOp9iJZRIELZbi9Eg 
 
Der modtages kun individuelle tilmeldinger. Kredsmedlemmer har fortrinsret frem til den 
24. januar 2015, men medlemmer af andre kredse og selskaber er også velkomne. Har du 
spørgsmål kan du kontakte kursusleder Louise Svendsen, LS@LSRT.dk  
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