
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Program for fyraftensmøder i Kreds Nord 

2020/2021 
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 bliver afholdt i lokaler hos KaffeFair Strandvejen, 
Strandvejen 19, 9000 Aalborg. På grund af den nuværende 
situation omkring Covid-19 i Danmark. Vil vi i kredsstyrelsen, 
op til hvert arrangement vurdere hvorvidt det er 
hensigtsmæssigt at vi mødes fysisk på KafeFair eller via digital 
løsning. I det omfang det kan lade sig gøre vil vi forsøge at 

ændre arrangementet til digital løsning. Tilmeld jer gerne 
arrangementerne via mail. I vil få besked via mail, om vi 
mødes fysisk eller digitalt. 

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.  



Bemærk, at tilmelding til arrangementerne er nødvendigt til mail 
kredsnord@dp-decentral.dk, af hensyn til bestilling af forplejning. 
Arrangementerne er gratis. Se den aktuelle tilmeldingsfrist for de 

enkelte arrangementer i arrangementbeskrivelsen. Vi vil dog altid 
gerne have lidt hjælp til at 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 hvis der er behov for det. 

 

 

Program 

Netværksdannelse 

Tirsdag den 1. september 2020 kl. 17.00-19.30  

(Tilmeldingsfrist mandag d. 24. august 2020 på mail kredsnord@dp-decentral.dk) 

Savner du et netværk med andre ligesindede 

psykologer? 

Vi gentager de forrige års succeser 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. 
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Kærlig hilsen  

Dansk Psykologforenings kreds i Nordjylland 

Psykoedukation til unge og voksne med autisme (og 

deres pårørende) Arrangementet aflyses i sin oprindelige 

form med møde på KafeFair. I stedet arbejdes der på at 

kunne afholde mødet via en digital platform. Tilmeld Jer 

meget gerne til mødet via mail; kredsnord@dp-decentral.dk . 

Alle tilmeldte vil modtage yderligere oplysninger om 

afholdelse af arrangementet via mail. Tilmelding senest 

d. 15. oktober. 

Tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 17.00-19.30  

(Tilmeldingsfrist d. 15. oktober 2020 på mail kredsnord@dp-decentral.dk) 

Hvordan kan psykologer sammensætte et psykoedukations-/selvforståelsesforløb til 

mennesker med autisme eller til deres pårørende? 

Psykologerne Katrine Juul Hansen og Catrine Madsin arbejder på Autismecenter Nord-Bo og 

er specialiserede i autisme. I oplægget præsenterer vi overvejelser om, hvornår 

psykoedukation er hjælpsomt, hvilket indhold der kan være relevant, samt en metode til at 

lave en kombination af visuelle modeller, forklaringstekster, og hjælpsomme ideer til 

hverdagen.  

Vi viser eksempler fra psykoedukationsmaterialet ”Let’s Visualize – Min autisme”, som 

udkommer i oktober 2020, og hvor vi er to ud af fem hovedforfattere.  

Målgruppen er borgere med en begavelse i normalområdet eller lige over/under, men der kan 

også findes inspiration for borgere med en lavere begavelse/lavt funktionsniveau. 

Kærlig hilsen 

Dansk Psykologforenings Kreds Nordjylland 

 

 

Generalforsamling og julefrokost 

Tirsdag den 8. december 2020 kl. 17.00-20.00 

(Tilmeldingsfrist mandag d. 30. november 2020 på mail kredsnord@dp-decentral.dk) 
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. Efter generalforsamlingen afholder vi 

en julefrokost hvor vi får lidt lækkert mad og tid til 

socialt samvær og faglig inspiration. Kom og få en 

hyggelig aften sammen med psykologkolleger fra hele 

nordjylland. 

Kærlig hilsen  



Dansk Psykologforenings Kreds Nordjylland 

 

 

Psykologarbejde omkring børnemishandling 

Tirsdag den 20. april 2020, kl. 17.00-19.30  

(Tilmeldingsfrist mandag d. 12. april 2020 på mail kredsnord@dp-decentral.dk)  

Oplægsholder: Merete Reimer 

Münchausen by Proxy – en særlig form for 

børnemishandling, også kaldet medicinsk 

børnemishandling.  

Med udgangspunkt i mange års erfaring med 

at arbejde med denne særlige form for 

børnemishandling vil Merete præsentere og 

diskutere vilkår og dilemmaer omkring 

psykologers arbejde i sager om Münchausen 

by Proxy.  

Merete Reimer Jensen er specialist og 

supervisor i klinisk børnepsykologi og 

psykoterapi. Hun har været ansat på 

Børnepsykiatrisk Afdeling i Herning og har 

gennem godt 20 år været selvstændig med egen praksis. 

Kærlig hilsen  

Dansk Psykologforenings Kreds Nordjylland 

 


