
Kreds København- Frederiksberg 
 

 

psykofarmakologi voksne (3.10) 

v. psykolog Jens Hardy Sørensen 

 

 
Formål: At psykologen tilegner sig erfarings- og forskningsbaseret viden om psykofarmakologi. 
 

Dag 1: 

 Affektdysregulering, emotionelle styringssystemer, neurotransmittere, psykiske problemer og 

sygdomme 

 Psykoser og skizofreni 

 Antipsykotiske midler 

 Affektive lidelser 

 Antidepressiva 

 

Dag 2: 

 Stemningsstabiliserende midler 

 Angstlidelser og anxiolytika 

 Kroniske smerter og deres behandling 

 Søvnforstyrrelser og deres behandling 

 Opmærksomheds- og hyperaktivitetsforstyrrelser og deres behandling 

 Impulsivitet, kompulsivitet og misbrug 

 Psykoterapi og psykofarmakologisk behandling 

 

 

Underviseren:  

Jens Hardy Sørensen er uddannet cand.psych. og forsker fra Aarhus Universitet og er 

privatpraktiserende psykolog. Han er specialist og supervisor i psykoterapi og har mere end 30 års 

erfaring som klinisk psykolog og supervisor. Han har omfattende undervisningserfaring som ekstern 

lektor ved Aalborg, Aarhus og Syddansk Universitet (Klinisk Institut, Fagområde for Psykiatri) og 

fra talrige kurser. Han har i mange år været chefpsykolog og forskningsleder ved Psykiatrien i 

Region Syddanmark.  

 

Jens Hardy Sørensen har udgivet en række bøger om affektregulering, tilknytning og mentalisering. 

Han er forfatter til kapitlet om psykofarmakologisk behandling i ”Medicinsk Teknologi Vurdering 

(MTV) om behandling og rehabilitering af PTSD”, Center for Kvalitet, Region Syddanmark, 2008. 

 

Kurset er søgt godkendt i Dansk Psykologforening, med 12 timer i psykofarmakologi voksne 

(3.10). 

 

Sted: Kbh/Brønshøj 



Tid: den 25.-26. januar 2016; 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 1. december 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. Sammen med bekræftelse på din tilmelding oplyses 

kontonummer mv., og du bedes betale inden for 8 dage. 

 

Tilmelding er bindende fra: den 1. december 2015 og skal ske her. 

 
 

Der modtages kun individuelle tilmeldinger. Kredsmedlemmer har fortrinsret frem til den 1. oktober 

2015, men medlemmer af andre kredse og selskaber er også velkomne. Har du spørgsmål, kan du 

kontakte kursusleder Louise Svendsen, LS@LSRT.dk  

 

  

http://www.dp.dk/decentrale-enheder/kreds-kobenhavn-og-frederiksberg-kommune/forside/tilmelding-til-kurser/
mailto:LS@LSRT.dk


BLAD: 

 

Kreds København- Frederiksberg 
 

psykofarmakologi voksne (3.10) 

v. psykolog Jens Hardy Sørensen  

25.-26. januar 2016, København. Pris kr. 3200 

 
 

Underviser: cand.psych. specialist og supervisor i psykoterapi Jens Hardy Sørensen 

 

Kurset vil give basal viden om virkning og bivirkninger ved de psykofarmaka, som er aktuelle ved 

behandling af unge og voksne. Blandt de temaer kurser vil berøre er: Affektdysregulering, 

emotionelle styringssystemer, neurotransmittere, psykiske problemer og sygdomme, kroniske 

smerter, søvn forstyrrelser samt  og opmærksomheds- og hyperaktivitetsforstyrrelser samt deres 

behandling. Impulsivitet, kompulsivitet og misbrug. Psykoterapi og psykofarmakologisk 

behandling. 

 

Kurset er søgt godkendt i Dansk Psykologforening. 

 

Tilmelding via webben, hvor du også kan se den fulde annonce www.lsrt.dk/kursus - tryk på det 

arrangement i kalenderen, du ønsker at se mere om. 

 

Har du spørgsmål til det praktiske, kan du kontakte vores kursusadministration, kursus@lsrt.dk  

 

 

 

 

 

 

http://www.lsrt.dk/kursus
mailto:kursus@lsrt.dk

