
Social- og beskæftigelsespsykologisk Selskab  

inviterer til 

fyraftensmøde den 6. september 2017 kl. 16.30 – 19.00 
 

Hvordan kommer mennesker, ramt af fx angst og depression, godt tilbage på arbejde?  

Og hvilken effekt kan respektfuld, fleksibel og professionel mentorstøtte have? 

 

Vi vil gerne invitere til en aften med drøftelse af en nylig færdiggjort ph.d., som vi vurderer, kan have relevans for mange 

i social- og beskæftigelsesfeltet. 

Vi får besøg af Lone Christina Hellstrom, cand.scient.san. og ph.d., som har lavet en undersøgelse af IPS-metoden, 

modificeret til personer med nyligt diagnosticeret angst, depression eller bipolar lidelse (kaldet IPS-MA).  

 

Metoden IPS-MA er blevet implementeret i virksomheden Sherpa, og effekten er efterfølgende undersøgt i et studie 

med deltagere fra hele Region Hovedstaden.  

 

Lone vil præsentere resultaterne fra undersøgelsen, og vi får mulighed for både at drøfte perspektiver og konkrete 

praktiske overvejelser på baggrund af resultaterne.  

Bl.a. på baggrund af, at undersøgelsen ikke gav de forventede positive resultater ved brug af mentorstøtte. 

 

I selskabet lægger vi vægt på, at vi både får inspiration og viden fra vores oplægsholdere og fra deltagerne. Så kom gerne 

og vær med til at skabe en aktiv dialog og debat. 

 

Og så alt det praktiske ☺ 

Fyraftensmødet afholdes onsdag 6. september 2017 kl. 16.30-19.00 i Dansk Psykolog Forenings lokaler i København 

(Stockholmsgade 27, 2100 København Ø). 

Der vil være mulighed for at deltage via webinar til en reduceret pris. Nærmere information om de praktiske detaljer 

følger. 

 

Prisen for deltagelse i fyraftensmødet er følgende for hhv. medlemmer af selskabet og øvrige: 

Medlemmer af Social- og Beskæftigelsespsykologisk Selskab: ’Fysisk’ deltagelse:  200,-. Webinar-deltagelse: 100,- 

Øvrige deltagere: ’Fysisk’ deltagelse:  300,-. Webinar-deltagelse: 200,- 

 

Vi sørger for forplejning til de af jer, der har mulighed for at være fysisk til stede ☺ 

 

Tilmelding skal ske senest den 20. august 2017. Du tilmelder dig ved at sende mail til socidp@gmail.com med dine 

kontaktoplysninger samt DP-medlemsnummer (hvis haves).  

Samt ved indbetaling af pris for deltagelse på kontonummer 0400 4020024009 i Lån og Spar Bank. Navn og DP-

medlemsnummer (hvis haves) skal fremgå. 

 

Når vi har modtaget din tilmelding samt din indbetaling, er du sikret en plads ☺ 

 

Vi vil meget gerne svare på spørgsmål 

Skriv til os på mailto:socidp@gmail.com, så vender vi snarest tilbage. 

 

Vel mødt! 

 

På vegne af styrelsen i Social- og Beskæftigelsespsykologisk Selskab i Dansk Psykolog Forening, 

Mette Thorlund Lauritzen 
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