Dansk Psykologforening - Kreds Nordjylland
Program for 2013-2014
Styrelsen i DP Kreds Nordjylland byder velkommen til sæsonen
2013-2014. Fyraftensarrangementerne er igen i år inspireret af
Jeres input. Vi håber, vi ses til et fagligt indspark, debat og hygge
med fagfæller.

17. september 2013
Psykologen og den kommunale sagsbehandler.
Praksisoverenskomsten.

Arrangementerne i Aalborg foregår i Magisterforeningens lokaler,
Østerågade 19, 3. sal. Aalborg (over Danske Bank).
Som noget nyt holder vi ét af arrangementerne i Hjørring. Det finder sted d. 13. januar i ”Siloen”, Åstrupvej 10, 9800 Hjørring.

1. oktober 2013
At tale med børn.

Vi glæder os til at se Jer!

_____________________________________
Psykologen og den kommunale sagsbehandler
Fyraftensmøde med Betje Abildgaard Barrit, sygedagpengerådgiver i
Aalborg Kommune og Elsebeth Christiansen, socialrådgiver på Spektrum, et udrednings- og afklaringsprojekt for borgere i Aalborg Kommune, der er sygemeldt med angst, stress eller depression.
Tirsdag den 17. september 2013, kl. 17.00-19.30
Hvorfor kan man kun være sygemeldt 52 uger, når der ikke er ”udløbsdato” på en lidelse? Hvorfor indhenter klienternes sagsbehandler hele
tiden statusattester? Hvorfor er det vigtigt for sagsbehandlere at vide,
hvornår folk er raske igen? Hvorfor kan sygemeldte ikke få ro til at profitere af deres behandling? Betje Abildgaard Barrit og Elsebeth Christiansen vil, med udgangspunkt i deres erfaring med arbejdet med sygemeldte,
lægge op til en dialog om samarbejdet mellem psykologer og de kommunale sagsbehandlere.
I forlængelse af fyraftensmødet vil der være oplæg om praksisoverenskomsten for psykologer med ydernummer ved Zenia Børsen. Dagsordenen er:



Orientering om det sidste ekstraordinære møde i RSU, der afholdes den 02.09 og som handler om den økonomiske ramme for kategori 10 og 11.
Kravs-udtagning til overenskomsten 2014.

27. november 2013
Uddannelse til alle?
Generalforsamling.

13. januar 2014
Mentaliseringsbaseret terapi.
DP’s hovedbestyrelses nordjyske repræsentant.
OBS. Hjørring!

6. februar 2014
Det gode liv – og
Kierkegaards filosofi.

24. marts 2014
Er misbrug ekskluderende
for behandling?
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At tale med børn
Fyraftensmøde med den norske psykolog og specialist i klinisk psykologi
Haldor Øvreeide.
Tirsdag d. 1. oktober 2013, kl. 17.00-19.30
Haldor Øvreeide præsenterer et kommunikationsteoretisk perspektiv på
børns oplevelse, selvforståelse og udvikling, og anviser retninglinjer for,
hvordan man i sin profesionelle rolle kan udvikle kontakten og dialogen
med barnet og gennem det, forældrenes forståelse og ansvar for deres
barn. Haldor Øvreeide har studeret mange omsorgspersoner og børn for
at lære af deres evner til at overkomme og mestre svære udfordringer
gennem samtale og dialog. Han er en inspiration for alle, der arbejder
med børn og særlig relevant for de, som arbejder med børnene og deres
nærmeste i sammenhænge, hvor der skal træffes beslutninger. En
grundmetode er den triangulerede samtale, som uddybes til
fyraftensmødet.
Haldor Øvreeide har i mere end 25 år arbejdet med børne- og
familiesager både inden for PPR-området, på specialskole og som
chefpsykolog i børne- og ungdomspsykiatrien. Haldor Øvreeide er
forfatter og medforfatter til flere bøger, bl.a. «At tale med børn».

Uddannelse til alle?
Generalforsamling samt fyraftensmøde ved Lena Lippke, cand. psych.,
ph.d., adjunkt ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet.

Onsdag den 27. november 2013 kl. 17.00-19.30

Fyraftensmøder:
Inspiration og Erfaringsudveksling
Fyraftensmøderne er, udover et spændende oplæg
og inspiration til dit professionelle virke, også et forum, hvor du kan møde
andre psykologer og dele
erfaringer fra arbejdslivet

Kursusformidling
Såfremt I på jeres arbejdsplads afholder kurser, der
er åbne for andre, er I meget velkomne til at sende en
mail til styrelsen
dpkredsnord@gmail.com,
og vi vil bringe informationen videre ud til de medlemmer, der er tilmeldt
maillisten.

Politikerne har lavet en målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang
skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. De unge opfordres til at
fokusere på at tage en uddannelse, så de hurtigt kommer igennem uddannelsessystemet og ud på arbejdsmarkedet. Samtidig har en analyse fra
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd for nylig vist, at en fjerdedel af den tid,
som landets erhvervsskoleelever bruger på skolebænken og i værkstedet,
aldrig munder ud i et svendebrev. Hvordan kan man arbejde med fastholdelse af elever på erhvervsuddannelserne? Dette har Lena Lippke undersøgt i sin ph.d. med titlen "En erhvervsskole for alle? Professionelle deltagelsesformer og spændingsfelter mellem faglighed og omsorg". Med udgangspunkt i denne vil hun til årets generalforsamling tale om netop dette
emne.
Lena Lippke har ud over at forske og undervise på Universitetet også
praksiserfaring bl.a. fra arbejde inden for PPR. Hun har skrevet artikler til
internationale tidsskrifter og ”Psyke og Logos”.
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Mentaliseringsbaseret terapi
OBS. Foregår i ”Siloen”, Åstrupvej 10, 9800 Hjørring!
Fyraftensmøde ved Morten Kjølbye, cheflæge ved psykiatrien i Nordjylland.

Kredsstyrelsen

Mandag d. 13. januar 2014 kl. 17.00-19.30

Formand
Kirsten Juul Jensen
kirstencjuul@gmail.com

Mentaliseringsbaseret terapi (MBT) er udviklet af Peter Fonagy og Anthony Bateman og integrerer tilknytningsteori med psykoanalytisk tænkning,
kognitiv forståelse og neurobiologisk viden i en pragmatisk og ”common
sense” præget terapi. MBT er udviklet specifikt til mennesker med borderline personlighedsforstyrrelse, men har gennem de seneste år haft megen
vind i sejlene og breder sig til forståelsen og behandlingen af mennesker
med andre psykiatriske og psykiske problemstillinger. I foredraget vil der
blive fokuseret på en kort gennemgang af mentalisering som begreb og
mentaliseringsbaseret behandling som psykoterapeutisk teknik.
Morten Kjølbye er uddannet speciallæge i psykiatri og godkendt specialist
og supervisor i psykoterapi. Han har tidligere været ansat som specialeansvarlig overlæge i psykoterapi ved Århus Universitetshospital, Risskov og
leder af Klinik for personlighedsforstyrrelser. Er forfatter og medredaktør
på bl.a. ”Borderline-psykoedukation, forståelse og behandling” og ”Psykoterapiens ABC”.
I forlængelse af fyraftensmødet vil der være oplæg ved vores nordjyske
repræsentant i DP’s hovedbestyrelse, Zenia Børsen.

Det gode liv – og Kierkegaards filosofi
Fyraftensmøde ved Mogens Pahuus, professor emeritus, Institut for Læring
og Filosofi ved Aalborg Universitet.
Torsdag d. 6. februar 2014, kl. 17.00-19.30
Mogens Pahuus vil tale om, at vi er mere enige om elementerne i det gode
liv, end mange tror, nemlig disse:





De givne behov (som naturalismen har undersøgt)
Det givne livsmod og den givne livsglæde (som livsfilosofien er optaget af)
Evnen til at føre sin tilværelse (som eksistensfilosofien fokuserer
på).

Mogens Pahuus vil også vise, hvordan disse elementer tænkes sammen i
Kierkegaards filosofisk-psykologiske hovedværk ”Sygdommen til døden”.

Næstformand
Birgit Qvist Lundager
biql@rn.dk
Kasserer
Inge Balslev
ingebalslev
@psykologernestromgade.dk
Sekretær
Gitte Tandal Olsen
gittetandal@hotmail.com
Webmaster Anne Christina
Udengaard Møller
annec_moller@hotmail.co
m
Styrelsesmedlemmer
Kirstine Bruun Larsen
kirse_bruun@hotmail.com
Lea Skov Treebak
least0207@hotmail.com
Maren Moltsen
marenmoltsen@gmail.com
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Mogens Pahuus er forfatter til flere bøger bl.a.: «Det gode liv – Indføring i
livsfilosofi» og «Lykke og lidelse i Eksistens og Litteratur.»

Er misbrug ekskluderende for behandling?
Fyraftensmøde ved Søren Hyttel Thuesen, cand. psych., aktuelt ansat i
Retspsykatien i Aalborg.
Mandag d. 24 marts 2014, kl. 17.00-19.30
Søren Hyttel Thuesen finder arbejdet med misbrug interessant og udfordrende, og han opponerer imod, at misbrug er en ekskludering for behandling. Han anser viden om misbrug og misbrugsbehandling samt beherskelsen af psykoedukation og behandlingsmetoder indenfor emnet for at være
relevant for langt de fleste psykologer. Søren Hyttel Thuesen vil fremlægge
eksempler herpå samt viden om diverse misbrugsstoffer, og det vil blive
gjort med holdninger, som forhåbentligt både kan provokere og inspirere.
Søren Hyttel Thuesen har både arbejdet med unge med et overforbrug/
misbrug af stoffer og med en ældre patientgruppe med misbrug. Han arbejder aktuelt i Retspsykiatrien med en mere tung patientgruppe med dobbeltdiagnoser, hvor misbrug er en aktiv modspiller i behandlingen af anden psykisk lidelse.

Mød jeres formand
Vi arbejder på et fyraftensmøde med formanden for Dansk Psykologforening i foråret 2014. Datoen for mødet følger efter DP’s generalforsamling marts 2014.

Kreds Nordjylland bruger
elektronisk post – sig det
videre!
Du står på Kreds Nordjyllands mailliste. Rigtig
mange af medlemmerne er
tilmeldt maillisten, men vi
ved også at flere kunne
komme til. Vi vil derfor
fortsat bede dig om at
hjælpe med at gøre psykologer i Nordjylland opmærksomme på, at de kan
tilmeldes maillisten og herved få informationer fra
kredsen. For at blive tilmeldt maillisten, skal der
blot sendes en mail til
dpkredsnord@gmail.com
NB! Såfremt du anvender
din arbejdsmail, så husk at
meddele os om ny mailadresse ved jobskifte.

Forplejning
Det vil fortsat serveres lidt
mad og drikke ved fyraftensarrangementerne, men
i den kommende sæson vil
maden blive bestilt ude af
huset. Tilmelding til mad er
blot fremmøde til kl. 17, så
vil der være noget lækkert,
når aftenens oplæg er færdigt.
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