
Få succes i dit arbejde! 
- Lær at forhandle kontrakter for dine 

psykologfaglige ydelser 
v. DP’s konsulenter Lis Ethelberg og Jørgen Andersen 

samt psykologerne Trine Lindemark, Tine Heede,  
Benedicte Schilling & Louise Svendsen 

På dette kursus får du input til kontraktens og forhandlingens kunst fra DP’s faglige konsulenter, 
som er specialister i forhandlingsprocesser og indgåelse af kontrakter. På anden dagen sætter vi 
fokus på omsætning i din praksis, dette sker ved hjælpe af meget erfarne psykologer inden for 
områderne arbejds- og organisationspsykologi samt konsultativt arbejde, det kliniske felt og 
supervision. Kurset henvender sig både til psykologer med ledelsesopgaver, offentligt og privat 
ansatte psykologer i alle typer organisationer, dig med egen praksis samt ansatte, der forhandler 
kontrakter vedrørende psykologfaglige ydelser. 

Kurset er søgt forhåndsgodkendt på fællesmodulerne 3.99, øvrige, alle specialer. 

Sted: Psykologforeningens lokaler, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Lokale 2A+B 
Tid: den 30. september-1, oktober 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: 3200 kr. inkl. moms. Tilmelding er bindende efter den 20. august 2015 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 og materialer. Efter tilmeldingen er bindende vil vi tilsende dig 
nærmere information vedr. betaling, som er til forefald inden for en uge fra denne dato. Bemærk at 
den lave kursuspris er baseret på, at alle hjælper til med det praktiske på dagene. 

Tilmelding er bindende fra: den 20. august 2015 og skal ske via webben 
https://docs.google.com/forms/d/150O1Bbqw9axlzmclMOGFr6DTp3VtVo_ca-
3Bf_mQgVM/viewform?sid=609cbf6e6e79be6d&token=fW7iRT0BAAA.3SjivKQi1A7YKylBmlL
T5A.V3aOyeOp9iJZRIELZbi9Eg 

Der modtages kun individuelle tilmeldinger. Kredsmedlemmer har fortrinsret frem til den 1. juli 
2015, men medlemmer af andre kredse og selskaber er også velkomne. Har du spørgsmål, kan du 
kontakte kursusleder Louise Svendsen, LS@LSRT.dk  

 

  

https://docs.google.com/forms/d/150O1Bbqw9axlzmclMOGFr6DTp3VtVo_ca
mailto:LS@LSRT.dk


Program 
 

Dag 1: Forhandlingsprocessen og almen kontraktning af 
psykologfaglige ydelser  

Kl. 08.30 Morgenmad 

Kl. 09.00  Velkomst og præsentation af deltagerne samt læringsmål for dagene/v. Louise Svendsen, 
Styrelsen Kreds København-Frederiksberg og kursets proces facilitator 

 
 Plenum: Hvad er psykologfaglige ydelser? v. Benedicte Schilling  

Sociologisk/professionsfagligt overblik og perspektiv. 
Præsentation af det store spektrum af ydelser, som vi opererer med som psykologer og 
deres særkende. 

 
 Plenum: Oplæg om kontrakt og gennemgang af de væsentligste standardvilkår, som indgår 

i en kontrakt 
v. Forhandlingschef Lis Ethelberg & Konsulent Jørgen Andersen, Forhandlingsgruppen, 
Dansk Psykolog Forening  
Der lægges ud med en traditionel gennemgang af en kontrakt, hvorefter deltagerne får 
lejlighed til at drøfte den nye viden ift. de kontrakter, de plejer at arbejde med. 
 
Formålet med drøftelsen er at deltagerne bliver klogere og får viden om, hvorledes andre har 
grebet kontrakten an. Der samles op i plenum, hvor hver gruppe fremlægger sine 
observationer og evt. spørgsmål til underviseren/de øvrige kursister om, hvorledes en 
kontraktbestemmelse kan formuleres. 

 
Kl. 12.00  Frokost 

Kl. 12.45  Plenum: Bliv en dygtigere forhandler: Lær noget om at forhandle og om 
forhandlingsprocessens centrale elementer. Oplæg om forhandling og praktiske øvelser 
v. Forhandlingschef Lis Ethelberg & Konsulent Jørgen Andersen, Forhandlingsgruppen, 
Dansk Psykolog Forening  
Fokus på de vigtigste ting i en forhandling, fx 
• Hvad er en forhandling? Hvad er basisprincipperne i et godt forhandlingsforløb? 
• Forberedelse af en forhandling 
• Smertegrænse 
• Ens styrkeposition 
• Nye bolde på banen 
• Standpunktsforhandling over for interessebaseret forhandling 
• Telefonforhandling over for et møde 
• Afslutning af forhandling – hvem samler enighederne op i et kontraktudspil 
• Hvad indebærer en forhandling af ydelser/opgaver?  

 Pause 

 Oplæg om forhandling og praktiske øvelser - fortsat 



Deltagerøvelser og videndeling 

 Opsamling og afslutning 

Kl. 16.00 På gensyn i morgen! 

 

Dag 2: Forhandling i 3 psykologfaglige hovedområder 
Kl. 08.30 Morgenmad 

Kl. 09.00 Godmorgen! Temaer & spørgsmål fra i går vedr. forhandlingsprocessen. Drøftelser af evt. 
uklarheder samt kobling til eget arbejde v. Louise Svendsen  

a. Interviewtekniske principper i forhandlingsprocessen 
b. Værdisætning af psykologfaglige ydelser  
c. Indholdsmæssige temaer  
d. Hvad du forbereder dig særligt på m.h.t. dine kundetyper og opgave typer for at kunne 

forhandle? 

 Pause 

 Plenum: Inspirationsoplæg om forhandling og kontraktning i 3 psykologfaglige 
hovedområder 

Alle oplægsholderne berører i deres præsentation temaer om:  

1. Hvilke typer psykologfaglige ydelser skal man typisk tage stilling til at skulle forhandle og kontrakte 
inden for dit psykologfaglige hovedområde? Beskriv typer opgaver, man typisk får henvendelser om at 
skulle løse og måder, hvorpå det kan foregå på (direkte og indirekte invitationer) 

2. Hvad skal der efter din erfaring altid forhandles om i forhold til alle/specifikke psykologfaglige ydelser i 
dit hovedområde?  

3. Hvad kan der efter din erfaring med fordel forhandles om i forhold til alle/specifikke psykologfaglige 
ydelser i dit hovedområde?  

4. Hvad er vigtige basisprincipper i et godt forhandlingsforløb inden for dit hovedområde?  
5. Særlige opmærksomhedspunkter, hvor man med fordel kan/skal være ekstra opmærksom, når man står 

overfor at blive inviteret til at løse en given opgave inden for dit hovedområde, så man sikrer sig god 
forventningsafstemning og overvejelser om valg af skriftlig/mundtlig kontraktning af opgaven, før man 
går i gang?  

6. Særlige opmærksomheder omkring opfølgning på, hvorvidt man er på bølgelængde med sin 
kunde/klient undervejs i en opgaveløsning, hvor man med fordel kan/skal justere i en kontraktning af 
opgaven/ydelsen for at sikre, at det aftalte mål nås?  

7. Hvilke overvejelser omkring at værdisætte psykologydelserne kan man efter din erfaring med fordel 
gøre sig, når man kontrakter ydelser, inden for dit hovedområde?  
 

Organisationspsykologisk fagområde ved Trine Lindemark: Forhandling og Kontraktning af 
organisatoriske og konsultative ydelser i den private og offentlige sektor (f.eks. opgaver med 
teamudvikling, psykisk arbejdsmiljø, organisationsudvikling, udviklingsprojekter m.v.) 

Klinisk psykologisk fagområde ved Tine Heede: Forhandling og kontraktning af 
psykoterapeutiske og andre kliniske ydelser i den private og offentlige sektor 



Supervision og faglig udvikling ved Benedicte Schilling: Forhandling og kontraktning af 
supervisions ydelser og opgaver med fokus på faglig opkvalificering i den private og 
offentlige sektor  

Kl. 12.30 Frokost 

Kl. 13.15 Gruppearbejde: Forhandling og udvikling af kontrakt i praksis i 3 forskellige psykologfaglige 
ydelsesområder: 

Deltagerne opdeles i 3 fokusgrupper med inspiration fra det, vi har lært indtil nu, inspiration 
fra gruppelederen og dialog mellem gruppedeltagerne. Gruppens produkt/udkast til kontrakt 
skrives på flip-over og hænges op i Plenum. Gruppelederen bestemmer fra starten, hvem der 
fremlægger gruppens arbejde i plenum. Facilitator: Louise Svendsen 

Gruppeleder Trine Lindemark: Forhandling og kontraktning af organisatoriske og 
konsultative ydelser i den private og offentlige sektor (f.eks. teamudvikling, psykisk 
arbejdsmiljø, organisationsudvikling, udviklingsprojekter m.v.) 

Gruppeleder Tine Heede: Forhandling og kontraktning af psykoterapeutiske ydelser i den 
private og offentlige sektor 

Gruppeleder Benedicte Schilling: Forhandling og kontraktning af supervisions ydelser i den 
private og offentlige sektor  

 Pause 

 Præsentation fra grupperne/gruppelederne af de centrale elementer af 
forhandlingsprincipper, forhandlingsprocesser og konkret kontraktning af psykologfaglige 
ydelser i de 3 forskellige opgavetyper. 15 minutter fra hver gruppe.   

Evaluering af kursusforløbet: Hvad har vi lært?  

Kl. 16.00  Tak for i dag 


