
SIP’s historie 2004-2014 

 

2004  Formand : Berta Vishnivetz. SIP’s 10 års jubilæum  

2005-08 Formand Tatiana Jessen 

2006.feb.  Generalforsamling og kursus ved Alvaro Viancos: ”Familiebehandling - 

Dilemmaer og udfordringer i arbejde med familier af anden sproglig og kulturel baggrund 

end  dansk.” 

3.02. 2007. Kursus ved Faezeh Zand i forbindelse med SIP ’s generalforsamling :”Brug af 

ikke-standardiserede tests i interkulturel sammenhæng.” 

Ekstraordinær generalforsamling p.g.a vanskeligheder med at etablere SIP styrelse. 

I den følgende periode var der samarbejde mellem DP’s beskæftigelsesudvalg og SIP om 

undersøgelse af ledighedssituationen for psykologer med anden sproglig og kulturel 

baggrund end dansk. 

Samarbejde med Professionsudvalget om kvalitetssikring i anvendelse af tests. 

Interessegruppe med jævnlige møder om interkulturel psykoterapi. 

Der blev afholdt en workshop om tests i arbejdet med etniske minoriteter ved Tytte 

Hetmar, Liselotte Grünbaum og Anne Marie Low. 

Der var kursus med Faezeh Zand, som nov. 07 forsvarede sin ph.d. afhandling:  

”Et studie i Resiliens: Afghanske kvinders psykosociale udvikling i DK og Iran.” 

SIP bidrog  til formulering af kvalitets- og -kvalitetssikring  i relation til  

specialistuddannelserne. Kom med oplæg til kurser, der kunne indgå i det tværgående 

modul ”Transkulturel Psykologi”. 

11. - 12. juni 2007 afholdtes Kursus i ”Transkulturel Psykologi” ved Tatiana Jessen og Ala 

Elczweska. 

Publikationsgruppen i SIP arbejdede på antologien: ”Om tolkning i psykologisk behandling 

og udredning.” 

Artikel i Psykolognyt om udviste asylsøgende familier med børn, der havde haft ophold på 

danske asylcentre i 3-8 år. 

Nov. 2007  kursus med Marina Testa : ”Modersmålet, Moderstemme og Modermærker.” 

 

Udmelding fra DP om bevilling til undervisning og vejledning af ASK- psykologer 

(psykologer med anden sproglig og kulturel baggrund end dansk). 

Komiteen for Sundhedsoplysning viste interesse for pjece, som er  foreslået af SIP. 

 

23.03.08  Oplæg ved konsulent Otto Christensen ved SIP’s generalforsamling med temaet: 

”Overvejelser vedrørende anvendelse af testmateriale i psykologisk vurdering af voksne, 

der har en anden sproglig og kulturel baggrund end dansk.” 

Ny formand Mette Essendrop. 

 



20.-21. 08.08  SIP arrangerer et meritgivende kursus med Nina Glejtrup og Tytte Hetmar : 

”Psykologisk undersøgelse og vurdering af børn med minoritetsbaggrund.” 

 

28.08.2008  Fyraftensmøde om” Copingstrategier efter folkedrab” ved SIP og Mental 

Health Rwanda.  Erfaringer formidlet af studerende fra Rwanda og Danmark i forbindelse 

med deltagelse i forskersymposium på KU: ”Understanding Genocide.” 

 

8.0.01-9.01.09 SIP arrangerer meritgivende kursus ved Gunilla Öberg og Ann-Marie Low: 

”Testning og udredning af voksne med ikke-dansk baggrund.  Teori og praktik med 

neuropsykologisk udgangspunkt.” Kurset var fuldt besat. 

 

2.03.09  Reception i SIP i anledning af udgivelsen af tolkeantologien på Frydenlund: 

”Samtaler med Tolk”, ved Tatiana Jessen, Inge Baaring og Tytte Hetmar (red.) 

 

27.03.09 Generalforsamling og oplæg ved Morten Ejrnæs: ”Integration - Et meningsløst 

begreb – Deltagelse en meningsfuld beskæftigelse.” 

 

Ekstraordinær generalforsamling 19.05.09.  Ny styrelse: Enlisa Khanna, Gyda Bøge Seibæk, 

Rashmi Singla, Lisa Sørensen og Inger Birk Jensen, formand. 

 

31.11.09  15 års Jubilæumsseminar i SIP. 

Overordnet emne: ”Etniske minoriteters psykologiske trivsel” 

Historik ved Rashmi Singla, som var med til at starte SIP. 

Oplæg fra DP’s formand, Roal Ulrichsen. 

Foredrag ved Professor I Community Psychiatry, Sashi Sashidharan, UK : “Ethnic 

Inequalities in Mental Health.”  

Peter Berliner:  ”Community Based Psycho-social Intervention in Traumatized Families.” 

 

22. 04. 2010.  Generalforsamling og fagligt program ved psykolog Nadia Qureshi, med 

oplæg og erfaringer med anvendelse af kognitiv terapi i arbejde med muslimske patienter. 

Berta Vishnivetz med overskriften: ”Resiliens og Empoverment i psykoterapeutisk 

sammenhæng.”  Arbejde med marginaliserede og udsatte grupper. Et kritisk blik på   

teori og  praksis. 

 

Generalforsamlingen besluttede at der skulle arbejdes på en endelig afklaring af 

opgavefordeling i forbindelse med etablering af en vejlederordning over for psykologer 

med anden etnisk baggrund  ( ASK – psykologer). Efterfølgende kom der imidlertid afslag 

fra DP på økonomisk støtte til vejlederordningen. 



2.03.2011.  Generalforsamling og fagligt oplæg ved Nike Brandt Poulsen og Michelle 

Mildwater: ”Traficking i et psykologisk perspektiv- et eksempel på gruppepsykoterapi med 

handlede kvinder.” 

Generalforsamlingens deltagere udtrykte ønske om fortsat påvirkning af 

kursusprogrammet inden for interkulturel psykologi, herunder forslag om kurser i 

interkulturel kompetence. Desuden var der ønske om, at samarbejdet med nordiske 

psykologer blev udviklet. 

 

16.- 18.06.11  Kursus i Transkulturel Psykologi (18 timer) ved Nike Brandt Poulsen. 

 

4. - 8.07.2011. Symposium ved den 12. Europæiske Psykologkongres i Istanbul med titlen: 

”Ethnic and Cultural Diversity in Contemporary Scandinavia: Psychosocial Challenges” 

Under ledelse af Rashmi Singla.(se referat).  Øvrige deltagere i symposiet: Berta Vishnivetz 

og Emine Kale, Norge. 

Deltagelse i kongressen fra SIP i øvrigt: Tatiana Jessen og Inger Birk.  Opfordring fra 

medlemmer af ”EFPA task force on Cultural and Ethnic Diversity ” om vor deltagelse  

i task-forcen fremover, helst som koordinator (convenor). Interesse for dette fra vor side. 

Henvist til videre drøftelse i SIP og afklaring i DP. 

 

18.08.2011. Ekstraordinært styrelsesmøde i SIP med redegørelse for erfaringerne fra 

Istanbulkonferencen.  Planlægning af det videre forløb omkring EFPA task forcen  Aftale om 

indkaldelse af relevante kolleger. Inger Birk kontaktperson. 

 

25.08. 11 Transkulturelt Terapeutisk Team, jubilæumskonference: ”Etniske minoriteters 

stemmer. TTT gennem 2 årtier.” Psykosocial rådgivning og behandling af etniske 

minoritetsunge og deres familier ved blandt andre Rashmi Singla og Nilofar Pilegaard . 

 

Fyraftensmøde 22.09.11.  ”Den nye udlændingepakke og dens konsekvenser.” 

Oplægsholder Tue Magnusson, advocacy - koordinator RCT i samarbejde med Edith 

Montgomery, RCT. Der blev redegjort for stramningerne i Udlændingeloven.  Den sociale 

forarmelse og opdelingen i stærke og svage indvandrere blev understreget. 

 

27.09.11 Fyraftensmøde med post doc. ph.d. Faezeh Zand:  ”Resiliente færdigheder hos 

højtuddannede kvindelige afghanske flygtninge.” 

 

Fyraftensmøde med Kasper Haun, stud.psych. 27.10 2011 om mødet med en fremmed 

kultur og psykologi på den thai-burmesiske grænse. 

 

Fyraftensmøde 22.11.11. ”Mindfulness med børn og voksne i pædagogisk sammenhæng” 



ved Anne Maj Nielsen. Lektor DPU. Erfaringer med opmærksomhedsregulering, socialt 

samvær, konflikthåndtering og virkning på skolepræstationer. Derefter 

Rashmi Singla, lektor RUC: ”Østlig og vestlig psykologi: Samspil og kontaktflader i praksis.”              

Argumenter for at kombinere østlig og vestlig psykologi med henblik på at udvikle en mere 

dækkende forståelse af den menneskelige psyke. 

 

Fyraftensmøde 25.01.2012 med  Sayaka Osanami Törngren: ”Love ain’t got no color? 

Attitude toward Interracial Marriage in Sweden.” 

 

Generalforsamling og fagligt oplæg ved Niels Peter Rygaard: ”Fra Amhari til Urdu;  

Tilknytningsteori anvendt i tværkulturel omsorgsuddannelse.” Beskrivelse af globalt online 

projekt. Om at omsætte akademisk forskning omkring udsatte børn til ledelsesbeslutninger 

og de facto praksisændringer. 

 

Forslag til DP generalforsamling 2012 fra SIP: DP skal arbejde for, at psykologer 

vederlagsfrit kan rekvirere professionelle tolke, og at tolke tilbydes kvalificeringskursus for 

at indgå i psykologiske opgaver. Dette var blevet vedtaget. 

Det andet forslag, der blev vedtaget var følgende: DP udarbejder en vejledningspjece til 

psykologer, der arbejder med mennesker fra sproglige og kulturelle minoriteter.  Pjecen 

omfatter faglig tilgang, interkulturel tilgang og samarbejde. 

 

Inden SIP’s generalforsamlingen havde EFPA’s eksekutivkomité besluttet, at Task forcen 

skulle fortsætte med følgende opgave: 

”Suggestions as to how Knowledge on (the implications of) Cultural and Ethnic Diversity 

can best be incorporated in the Education and Professional Work of Psychologists in 

various Areas.” Og: 

“Advice on promising Lobby activities and/or funded Projects with the European 

Commission (particularly DG Employment, Social Affairs and Inclusion.)” 

 

5.10.2012: Task force møde I Bruxelles med deltagelse af Enlisa Khanna og Inger Birk.  

26.10.2012.  Inger Birk deltager i convenormøde i i EFPA hovedkvarteret i Bruxelles. 

SIP styrelse danner en projektgruppe, der fungerer som et nødvendigt baggrundsteam for 

arbejdet i Task Forcen. 

SIP får tilbudt en plads i DP’s Social – og Sundhedspolitiske udvalg og tager imod. 

 

Projektgruppen tilrettelægger og styrer ”Conference on Ethnic and Cultural Diversity 

22.02.2013 i København for de udenlandske kolleger i EFPA Task Force, SIP medlemmer og 

andre interesserede psykologer med overskriften ”The Role of the Psychologist regarding 

Migration, Inclusion and Exclusion in National and European Context.”(se selvstændigt 

referat). 



13th European Congress of Psychology i Stockholm 9. -12.07.2013 

Symposium med Task Force on Culture and Ethnic Diversity  under ledelse af Rashmi Singla: 

“New Developments in Psychological Academic Teaching and Cultural Competence 

Training In Europe: In Context of Globalisation.” (se referat andet sted ) 

Fra SIP deltog  Lisa Sørensen (nuværende formand) og Inger Birk. 

 

Ved generalforsamlingen I EFPA 13. – 14.07. præsenterede Inger Birk rapporten om task 

forcens arbejde og tilbagemeldingen var anbefaling fra EFPA af, at task forcen fortsætter 

endnu en periode. Anvisningerne var lidt mere specificerede end sidste gang. 

 

Fyraftensmøde 14.09.2013 ved Helle Preisler: ”Børn med traumer og deres familier på 

Vestbredden.” 

 

16.09.2013 Generalforsamling og Temamøde med Associate Professor Brady Wagoner fra 

Department of Communication and Psychology, Aalborg Universitet, der holdt oplæg om 

det nye uddannelsesprogram: “Cultural psychology and Social Practice.” 

 

Badria Nawabi og Enlisa Khanna forlod SIP styrelse, mens Debbie Mechlenborg og 

Nike Brandt Poulssen blev valgt ind som nye medlemmerved generalforsamlingen. 

 

 

 

 

Inger Birk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


