
Social- og beskæftigelsespsykologisk Selskab 

Temadag & generalforsamling den 16. november 2016 

Dansk Psykologforening 

 

Vi vil gerne invitere til en dag sammen, hvor vi får inspiration til vores daglige faglige praksis. Og hvor vi også får 

lejlighed til at få inspiration til, hvordan vores viden fra dagligdagen kan løftes op og bredes endnu mere ud. 

For psykologerne har, med rette, en stadig vigtigere rolle i beskæftigelsesfeltet – og det må gerne ses og høres. 

På temadagen får vi dels inspiration til dette fra vores oplægsholdere, og dels fra hinanden, da der lægges op til 

at være plads til fælles drøftelser i forbindelse med de faglige oplæg. 

 

Vi glæder os til at høre fra følgende oplægsholdere 

Pia Damgaard Andersen, Specialkonsulent, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

Vi indleder temadagen med at fokusere på en af mulighederne for at løfte vores bidrag og viden op over vores 

egen dagligdagspraksis. Her vil Pia fortælle kort om styrelsens arbejde med beskæftigelsesområdet, og vil 

lægge op til drøftelse i plenum af de muligheder og udfordringer, der kan være for at bringe 

psykologfagligheden (endnu mere) i spil i deres regi. 

 

Thomas Christensen, cand. soc. og Ph.D.-studerende 

Individual Placement and Support (IPS) i Danmark   

I oplægget vil forskningslitteraturen vedr. beskæftigelsesindsatser til personer med svære sindslidelser blive 

præsenteret med en uddybende gennemgang af IPS-metoden og kognitiv remediering som en vej til 

beskæftigelse. Herefter hvordan metoden kan implementeres i Danmark, samt foreløbige erfaringer med det 

danske IPS-projekt.  

 

Nanna Reventlov Lauth og Sofie Bysted, begge cand.scient.soc. fra Aalborg Universitet 

Hvordan kan vi anskue og forstå psykologens bidrag i det tværfaglige samarbejde, der har til hensigt at 

understøtte tilbage-til-arbejde-processen? Oplægget tager afsæt i en konkret undersøgelse heraf ved 

Jobcenter Esbjerg, og vil omhandle resultaterne samt designet af undersøgelsen med afsæt i teorien om 

’relationel koordinering’.  

 

Lone Christina Hellstrom, cand.scient.san. og Ph.D.-studerende 

Sherpa projektet - en undersøgelse af IPS modificeret til personer med nyligt diagnosticeret angst, depression 

eller bipolar lidelse (IPS-MA). Metoden (IPS-MA) er blevet implementeret i virksomheden Sherpa, og effekten 

efterfølgende undersøgt i et studie med deltagere fra hele Region Hovedstaden. Resultaterne af undersøgelsen 

vil blive præsenteret og perspektiverne i disse diskuteret.  

 



Yun Ladegaard, Cand. Psych. Ph.d. Stipendiat, Københavns Universitet, Institut for Psykologi 

Hvordan oplever medarbejdere, der er sygemeldt pga. en arbejdsrelateret psykisk lidelse, mødet med de 

forskellige aktører i forbindelse med sygemelding og arbejdsskadeanmeldelse. Hvad kan virke fremmende og 

hæmmende ift. helbred og mulighederne for at vende tilbage til arbejdet. Oplægget bygger på 

forskningsresultater fra Projekt Arbejdsskadesystem 2013-2017, www.arbejdsskadesystem.dk  

 

Og så alt det praktiske 

Temadag afholdes onsdag 16. november 2016 på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, 

Odense, kl. 9.00 – 16.15. 

I umiddelbart forlængelse af temadagen afholdes generalforsamling for selskabets medlemmer frem til senest 

kl. 17.15.  

Medlemmer kan naturligvis vælge kun at deltage på temadagen, men vi vil gerne se så mange som muligt til 

generalforsamlingen, hvor vi bl.a. drøfter det kommende års fokus og aktiviteter i selskabet. 

Dagsorden iflg. Psykologforeningens vedtægter for faglige selskaber. Forslag til dagsordenspunkter skal være 

selskabets formand Peter Damby Hahn i hænde senest 8 uger inden afholdelsen og kan fremsende på 

mailadresse peter@dambyhahn.dk.   

Prisen for temadagen er 1200,- for medlemmer af Selskabet og 1500,- for øvrige deltagere. Deltagelse på 

generalforsamlingen er gratis.  

Vi sørger for forplejning igennem dagen, herunder sandwich/vand til hjemvejen for dem, der deltager i 

generalforsamlingen.   

Tilmelding skal ske senest 14. oktober 2016 ved mail til socidp@gmail.com (skriv om du ønsker at deltage i 

generalforsamling, temadag eller begge dele).  

Når vi modtager tilmeldingen, får du en mail retur med oplysninger om kontonummer etc. 

 

Vi vil meget gerne svare på spørgsmål 

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

 

 

Vel mødt! 

 

På vegne af bestyrelsen i Social- og Beskæftigelsespsykologisk Selskab, 

Mette Thorlund Lauritzen 

http://www.arbejdsskadesystem.dk/

