Dansk Psykologforening - Kreds Nordjylland
Program for 2014-2015

Styrelsen i DP Kreds Nordjylland byder velkommen til sæsonen
2014-2015.
Fyraftensarrangementerne er igen i år inspireret af jeres input. Vi
håber, vi ses til faglige indspark, debat og hygge med fagfæller.
Arrangementerne i Aalborg foregår i Magisterforeningens lokaler,
Østerågade 19, 3. sal. Aalborg (over Jensens Bøfhus).
Vi glæder os til at se Jer!

9. september 2014
Stress hos psykologer - årsager, forebyggelse og håndtering.

20. oktober 2014
Møde med DP’s hovedbestyrelse.

_____________________________________
Stress hos psykologer
Fyraftensmøde med Janne Hertz, psykolog, der siden 2001 har beskæftiget sig med arbejdsrelateret stress, både klinisk og forskningsmæssigt.

12. november 2014
Spiseforstyrrelser hos børn og
unge

Generalforsamling og julefrokost

Tirsdag den 9. september 2014, kl. 17.00-19.30
Ganske mange psykologer beskæftiger sig i deres daglige arbejde med at
hjælpe klienter med stresshåndtering. Men hvad stiller vi op, når vi selv
rammes af ubalancen mellem antallet af opgaver, tid og krav? På dette
fyraftensmøde prøver vi at stille skarpt på psykologers stress, vores psykiske arbejdsmiljø og vores handlemuligheder i den sammenhæng.
Janne vil på denne aften tage udgangspunkt i psykologers konkrete arbejdsforhold og handlemuligheder, ligesom hun vil lægge op til diskussion af, hvordan stressbegrebet har udviklet sig, og hvilke mere overordnede årsager, der er til intensiveringen af stress og sygemeldinger relateret
til stress. Endelig vil Janne komme med bud på, hvilke særlige forhold,
der kendetegner psykologprofessionen, og som kan være medvirkende til
stress blandt psykologer.

13. januar 2015
Supervision af andre faggrupper

17. februar 2015
Gerontopsykiatri

24. marts 2015
Psykologers løn- og ansættelsesvilkår
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Dialog med DP’s hovedbestyrelse
Fyraftensmøde med Dansk Psykolog Forenings formand, Eva Secher Mathiasen, projektleder på Psykologkampagnen cand. psych Line Fleckenstein Andersen og chefkonsulent Niels Kjeldsen fra sekretariatet.

Mandag d. 20. oktober 2014, kl. 17.00-19.30

Kom og mød Dansk Psykolog Forenings formand, Eva Secher Mathiasen,
til en diskussion om udfordringer for psykologfaget nu og i fremtiden.
Hvad ser I som psykologer i Nordjylland, at de store udfordringer er? Da
Eva ikke kommer alene, men tager projektleder på Psykologkampagnen
cand.psych Line Fleckenstein Andersen og chefkonsulent Niels Kjeldsen
fra sekretariatet med, vil en del af drøftelsen kunne handle om jobskabelse
i det offentlige og ikke mindst Jeres vilkår som ansatte. Udgangspunkt for
mødet er dog, hvilke udfordringer I ser og gerne vil diskutere.

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
Spiseforstyrrelser hos børn og unge

Generalforsamling og julefrokost samt fyraftensmøde ved Inger Becker,
sygeplejerske i Ambulatorium for Spiseforstyrrelser, Klinik Børn og Unge,
Aalborg. Inger Becker er næstformand i Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser. Psykoterapeut, uddannet i psykoanalytisk orienteret psykoterapi og
mentaliseringsbaseret terapi og kognitiv terapi.

Onsdag d. 12. november 2014, kl. 17.00-?

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.

Spiseforstyrrelser hos børn og unge er en alvorlig og ofte kompleks sygdom, som uden den rette behandling har en dårlig prognose med megen
lidelse til følge hos såvel den ramte, som hos familie og venner.
Derfor er det vigtigt at kende til symptomerne på en spiseforstyrrelse og de
særlige somatiske og psykologiske forhold, som gør sig gældende ved
denne tilstand.
Inger Becker vil fortælle om:
 diagnosticering af en spiseforstyrrelse
 forklaringsmodel for udviklingen af en spiseforstyrrelse
 sygdomsvedligeholdende faktorer
 somatiske konsekvenser af undervægt
 påvirkning af tanker og følelser ved spiseforstyrrelser
 principper for behandling af børn og unge (sundhedsstyrelsens anbefalinger)
 faresignaler, når tilstanden kræver en specialiseret, tværfaglig indsats
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Supervision af andre faggrupper
Fyraftensmøde ved psykolog Asger Neumann, partner i konsulentfirmaet
HumanAct og ekstern lektor på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Tirsdag d. 13. januar 2015 kl. 17.00-19.30

Oplægget vil indeholde temaer som:







Supervisionsbegrebet – fra kompetencesupervision til processupervision.
Etablering af rammer og vilkår for supervisionen.
Etik i forhold til supervision af andre faggrupper.
Modeller for struktur og metode i supervisionen af andre faggrupper.
Dynamiske processer i supervision.
Typiske vanskeligheder og dilemmaer.

Gerontopsykiatri
Fyraftensmøde ved Anna Aamand, supervisor og specialist i
gerontopsykologi og specialpsykolog samt indehaver af
Ældrepsykologisk klinik.

Tirsdag d. 17. februar 2015, kl. 17.00-19.30

Anna Aamand er optaget af, hvordan man kan skræddersy
kommunikation, tilgang og omsorg til mennesker med svær demens, så
man tilbyder et miljø, der kompenserer for de nedsatte funktioner. Denne
tænkning også kan bruges i mange andre sammenhænge, fx i arbejdet med
mennesker, der stiller særlige krav. Gennem en sådan tilgang gives personen en større livskvalitet, og personalets psykiske arbejdsmiljø bliver knapt
så trængt. Der er mange etiske dilemmaer forbundet med arbejdet med en
så udfordrende klientgruppe.

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.

Anna Aamand vil give os et vue over arbejdsopgaverne, udredning, assessment og differentialdiagnostik i forhold til depression og demens. Hun
kommer ind på, hvad man især skal være opmærksom på i samtaleforløb
med ældre. Hun vil også tale om samarbejdet med pårørende og deres
mange belastninger.

3

Psykologers løn- og ansættelsesvilkår
Sidste nyt fra OK15-forhandlingerne der lige er overstået.

Tirsdag d. 24 marts 2015, kl. 17.00-19.30

Chefkonsulent i Dansk Psykolog Forening, cand.oecon Niels Kjeldsen, vil
fortælle om psykologers løn- og ansættelsesvilkår. Oplægget vil særligt
berøre de på det tidspunkt netop overståede overenskomstforhandlinger på
det offentlige område, og derudover vil der lægges vægt på lønvilkår i
kommuner og Region Nordjylland. Hvorfor ser overenskomsten ud som
den gør? Hvordan kan du selv påvirke din løn?

Kredsstyrelsen
Formand:
Henrik Eriksen
henrik.eriksen@hjoerring.dk
Næstformand:
Gitte Tandal Olsen
gto@rn.com
Kasserer:
Inge Balslev
ingebalslev
@psykologernestromgade.dk
Sekretær:
Kirstine Bruun Larsen
kibrl@rn.dk
Webmaster:
Anne Christina Udengaard
Møller
annec_moller@hotmail.co
m
Styrelsesmedlemmer:
Kirsten Juul Jensen
kirstencjuul@gmail.com
Loa V. Tornbjerg
a_loa85@hotmail.com
Suppleanter:
Birgit Qvist Lundager
biql@rn.dk
Maren Moltsen
marenmoltsen@gmail.com
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