
  

 

 

 

 

 

 

 
 

Program for fyraftensmøder i Kreds Nord 
2018/2019 

Igen i år inviterer Dansk Psykolog Forenings Kreds Nord til en række 
spændende fyraftensarrangementer, som har til formål at skabe rum 

for både socialt samvær og faglig inspiration i et lokalt netværk. 

Alle fyraftensmøder (undtagen 21/8) bliver afholdt i lokalerne Vejgaard 
Bibliotek, Hadsundvej 35, 2. Sal (oven på bogudlånet), 9000 Aalborg. 
Der er parkering foran og bag ved bygningen og supermarkederne, 
Vejgaard Bymidte 10, 9000 Aalborg, tæt på. 

Til alle fyraftensmøder starter vi med en let anretning og drikkevarer. 
På den måde bliver der lidt ekstra tid til dem, der af den ene eller 
anden årsag har behov for at møde lidt senere.  

Der er ikke behov for tilmelding og arrangementerne er gratis. Vi vil 
dog altid gerne have lidt hjælp til at sætte kaffe frem eller sørge for, at 
vores lånte lokaler ser ordentlige ud efter vores fyraftensmøder og 
håber, at du som deltager vil tilbyde en ekstra hånd engang imellem. 

 



Program 2018 og 2019 

 

Diagnostik og ICD-11 

Tirsdag d. 21. august 2018 kl. 17.00-19.30 

Fyraftensmøde om ICD-11 med Klaus Pedersen, cand.psych., specialist og supervisor i 

psykoterapi og psykopatologi samt specialpsykolog i psykiatri. Herudover er Klaus formand 

for Dansk Psykoterapeutisk Selskab og har stået i spidsen for DP's bidrag til WHO's udvikling 

af ICD-11 og er medlem af APA's senior Advisory Panel for ICD-11.  

WHO udgiver ICD-11 i 2018. Hvad er det 

nye? Og hvad betyder det for 

diagnosticering og den kliniske praksis?  

Fyraftensmødet giver oplæg til en 

drøftelse af, hvordan vi diagnosticerer 

psykiske lidelser. Du får indblik i 

udviklingen af ICD-11 og viden om nogle 

af de foreløbige diagnostiske guidelines 

der kommer med ICD-11. 

Det videnskabelige grundlag vil blive 

berørt, ligesom der vil være en 

perspektivering i forhold til graden af 

evidens i forhold til diagnoserne og det nye i ICD-11. For psykiske diagnoser gælder 

principper som ækvifinalitet, multifinalitet og overdeterminisme indenfor en kompleks matrix 

af psykologiske, sociale og biologiske faktorer. I lyset heraf beskrives begrænsninger i samt 

værdien af psykiske diagnoser. Der er desuden fokus på betydningen af terminologisk 

stringens og systematik i udredning og journalføring. 

Fyraftensmødet vil blive afholdt på AAU i Aalborg, præcis adresse og lokale vil blive udmeldt 

så snart som muligt, og tilmelding er nødvendig pga. max deltagerantal. Tilmelding er efter 

først til mølle princippet, og skal ske via dette link: https://dpkredsnord.nemtilmeld.dk/1/.  

Kærlig hilsen 

Dansk Psykologforenings kreds i Nordjylland 

 

  

https://dpkredsnord.nemtilmeld.dk/1/


Netværksdannelse 

Tirsdag den 28. august 2018 kl. 17.00-19.30 

Savner du et netværk med andre ligesindede 

psykologer? 

Vi gentager sidste års succes og starter efterårets 

fyraftensmøder med et møde om 

netværksdannelse.  

Vi skaber rammerne for at lave interesseopdelte 

netværksgrupper for alle psykologer i 

Nordjylland. I grupperne kan I efter eget ønske 

bruge hinanden til lige det I har brug for – fx 

faglig sparring, støtte og venskab. Vi forestiller 

os, at der kan blive grupper for: 

Juniorer – nye i faget. 

Seniorer – på vej ud af arbejdsmarkedet 

Beskæftigelsesområdet. 

Psykologer der arbejder med forskning/undervisning. 

Erhvervspsykologer. 

Selvstændige psykologer. 

Psykologer på barsel. 

Psykologer i børne-/ungeområdet, fx PPR. 

Grupper med bestemte metodiske foki fx familiebehandling. 

Psykologer, der er interesserede i specialistuddannelse eller anden videreuddannelse. 

Andre grupperinger?  

-Hvilket slags netværk kan du have brug for? 

Vi starter aftenen med at lave et oplæg, hvorefter I fordeler jer i de grupper I gerne vil 

tilhøre. Her skal I selv tale om formen på de fremtidige møder. Og aftale med hvilken 

frekvens, I vil mødes. I kan udveksle mails eller lave en facebookgruppe og aftale datoen for 

jeres første møde i netværksgruppen. Mødestedet kan gå på skift hos jer hver især, eller I 

kan mødes i et lokale i nærområdet. Ideen er at I selv skal stå for jeres møder fremover. 

Alle er velkomne både psykologer der gerne vil danne nye netværk, eller etablerede netværk 

og erfa-grupper, der ønsker nye medlemmer. Kom og mød dine kollegaer over en bid mad! 

Denne aften rykker vi til større lokaler og håber at se rigtig mange af jer. 

Kærlig hilsen  

Dansk Psykologforenings kreds i Nordjylland 

 

  



Sekundær traumatisering 

Onsdag den 26. september 2018 kl. 17.00-19.30 

I arbejdet som psykolog er det sandsynligt, at man møder livets 
skyggesider i form af vold, død, sygdom, ensomhed og 

menneskelig lidelse efter livskriser og traumatiske hændelser. 
Arbejdet med mennesker i svære livssituationer kan være 

belastende, og nyere danske arbejdsmiljøundersøgelser 
placerer psykologer blandt de mest stressede faggrupper.  

Til fyraftensmødet vil vi dykke ned i de belastningsreaktioner, 
som kan være forbundet med psykologarbejdet i form af 
sekundær traumatisering og udbrændthed og i, hvordan disse 

tilstande forstås i den nationale og internationale forskning på 
området.   

Oplægget holdes v. cand.psych. og ph.d.-stipendiat Maria Louison Vang som forsker i 
sekundær traumatisering og udbrændthed hos professionelle, der arbejder med børn og unge 
udsat for overgreb 

(www.psychotraumanetwork.com;https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/institut_
psykologi/forskning/forskningsgrupper/thrive/profiler/maria_louison_vang). 

Kærlig hilsen  

Dansk Psykologforenings kreds i Nordjylland 

 

 

Generalforsamling + Når ulykken pludselig rammer 

Torsdag den 1. november 2018 kl. 17.00-20.00 

Årets generalforsamling fejres igen i år med en lidt mere luksuriøs anretning end ellers, og vi 

håber meget, at I har lyst til at bakke op om en aften med fokus på året der gik, kredsens 

arbejde fremadrettet samt valg af den ny bestyrelse. Ud over generalforsamlingen har vi 

selvfølgelig også et spændende oplæg på programmet. (OBS: Denne gang starter vi med 

oplægget kl. 17.00) 

Som psykolog er det næsten uundgåeligt - uanset 

arbejdsområde og arbejdsopgaver - at skulle forholde sig 

til akutte krisesituationer på et tidspunkt i arbejdslivet. 

For langt de fleste er det ikke en del af hverdagen og de 

sædvanlige arbejdsopgaver, hvilket for manges 

vedkommende betyder, at der kan opstå tvivl, når man 

pludselig står med en opgave, der har karakter af en akut 

krise. Vi har derfor inviteret Jørn-Ole Lajer til at holde et 

oplæg om akut krisepsykologi. Jørn-Ole Lajer er 

privatpraktiserende psykolog og har arbejdet med akut -og krisepsykologiske opgaver i godt 

20 år med de sidste 4 år som akutpsykolog i Falck. Han vil denne aften blandt andet give os 

et indblik i reaktioner på pludselige kritiske hændelser samt, hvordan man som psykolog 

forbereder sig på en indsats og agerer under og efter en pludselig kritisk hændelse. Der vil 

også være fokus på ledelse i den akutte fase - herunder håndtering af pressen, og vi vil få 

bud på, hvordan man passer på sig selv som psykolog, der arbejder med akutte kriser. 

Kærlig hilsen  

Dansk Psykologforenings kreds i Nordjylland 

http://www.psychotraumanetwork.com;https/www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/institut_psykologi/forskning/forskningsgrupper/thrive/profiler/maria_louison_vang
http://www.psychotraumanetwork.com;https/www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/institut_psykologi/forskning/forskningsgrupper/thrive/profiler/maria_louison_vang


Bryd et tabu - tal om seksualitet  

Tirsdag d. 22. januar 2019 kl. 17.00-19.30 

Fyraftensmøde med Lea Skov Treebak, 

autoriseret psykolog, specialist i psykopatologi.  

Seksualitet er en naturlig del af individets 

udviklling, men alligevel et område, som kan 

være svært at tale om. Få et indblik i 

seksualitetens forandringer gennem et historisk 

perspektiv, få viden om seksuelle problematikker 

og hvorfor det er interessant samt givende i den 

terapeutiske samtale at turde tale om seksualitet. 

Kærlig hilsen  

Dansk Psykologforenings kreds i Nordjylland 

 

 

Eksekutive funktioner  

Tirsdag d. 5. marts 2019 kl. 17.00-19.30 

Dorte Damm, specialist i børneneuropsykologi og 

psykoterapi vil fortælle om eksekutive funktioner. 

Ud fra et neuropsykologisk perspektiv drøftes 

udviklingen af eksekutive funktioner, deres betydning i 

hverdagen og muligheder for at udvikle disse 

funktioner. Der vil blive en drøftelse af alders betydning 

i forhold til disse funktioner. 

Dorte Damm har været med til at skrive adskillige 

bøger og publiceret mange artikler, for størsteparten 

om børns udvikling, diagnoser og rådgivning i 

forbindelse med børns vanskeligheder. 

Kærlig hilsen  

Dansk Psykologforenings kreds i Nordjylland 

 

 


