
Kære medlem af Dansk Psykolog Forening - kreds Ringkøbing


Vi håber I alle har nydt den første del af året, hvor nogle har kigget langt efter nyhedsbrev 
fra kredsen (tak for henvendelserne). Det bliver også det sidste nyhedsbrev, der udsendes på 
denne måde fra kredsen, da Dansk Psykologforening på baggrund af den nye persondatalov 
kræver ændringer i vores kommunikationsform.

Hvis du fremover vil være interesseret i at høre om og deltage i kredsens arrangementer, skal 
du på “mit dp” gå ind i Kreds Ringkøbings netværksrum og markere, at du ønsker at få besked, 
når der er nye meddelelser i netværksrummet. Her vil information fra kredsen samt møder og 
evt. kursusdage fremover blive annonceret.


I 2018 bliver der 2 arrangementer mod tidligere år 3 arrangementer. Det skyldes at et fælles 
kredsarrangement med andre jyske kredse sidst på efteråret blev aflyst.


Efterårets kredsmøde finder sted Onsdag 26.09.18 kl. 17

på Café Utopia, Danmarksgade 3, 7500 Holstebro, hvor du får mulighed for at høre to 
psykologer fortælle om deres arbejde:


Erik Bank, Regionspsykiatrien Vest – Region Midtjylland

fortæller om sit arbejde som specialpsykolog ved Regionspsykiatrien, hvor han arbejder på et 
sengeafsnit for patienter med psykotiske lidelser. Erik vil fortælle lidt om arbejdsopgaverne 
indenfor psykiatrien, om det at arbejde som psykolog på et psykiatrisk sengeafsnit og om rollen 
som specialpsykolog. Erik vil også fortælle lidt om specialpsykologuddannelsen. 


Anne-Marie Steen Schrøder, psykolog og funktionsleder i 

Social og Arbejdsmarked |Center for Rusmiddel og Forebyggelse 

fortæller om arbejdet i Holstebro Kommune, hvor flere psykologer er ansat. Anne-Marie 
fortæller om arbejdsopgaverne i afdelingen som psykolog og om, hvad hun er optaget af i 
arbejdet, herunder problemstillingen i forhold til hvordan og hvornår det giver mening at teste 
mennesker, der er eller har været påvirket af rusmidler. 

Anne-Marie er desuden optaget af krydsfeltet mellem psykiatri og misbrug.  

Tilmelding på dpkredsringkoebing@gmail.com senest 15.09.2018

Hvis du skulle blive forhindret efter tilmelding, så giv besked hurtigst muligt på mail, så vi kan 
afbestille maden - tak.


I kalenderen kan du allerede nu notere kredsårsmøde onsdag 06.02.2019.

Mødet er generalforsamling samt oplæg ved psykolog Janne Høgh, der vil tale om egenomsorg 
for psykologer. Nærmere beskrivelse af oplægget og tilmeldingsfrist annonceres i kredsens 
netværksrum senere på året. Indtil da kan du som en appetitvækker læse denne artikel af 
Janne Høgh fra P 11/2017: http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/19015.pdf


Vi har gennem de seneste år skiftet mellem Herning og Holstebro som mødested, men da 
deltagerantallet er betydeligt lavere ved møder i Herning (og deltagerne også her kommer fra 
den nordlige del af kredsen), har vi besluttet at lægge møderne i Holstebro fremover.


På gensyn Kredsstyrelsen
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