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› RUBRIKANNONCER

Tidspunkt: 
Tirsdag d. 18. november 2014 kl. 9.00-16.00.

Sted: 
Bispebjerg Hospital, Uddannelsescentret, Tuborgvej 235, 
indgang 50, 2400 København NV.

Indhold: 
Hvorfor måle effekten af terapi, og hvilke begrænsninger 
er der ift. at måle ændringer undervejs i terapi? Hvad kan 
og bør måles og hvor ofte? Erfaringer med systematisk ef-
fektmåling v. 8-ugers program med Intensiv Dynamisk 
Korttidsterapi. Effektmåling og klinisk virkelighed – sam-
menhængen mellem systematisk måling og klientens ud-
vikling. Videovignetter fra intensiv terapi. Hvordan arbejder 
man kontinuerligt med evaluering som en naturlig del af 
klinisk arbejde. Intervention tilpasset klienternes respons 
og unikke vanskeligheder. 

Underviser: 
Bernt Langvasbråten er specialist i klinisk voksenpsykologi 
og godkendt supervisor i ISTDP gennem Institute for ISTDP 
Training and research i Washington. Initiativtager til Skan-
dinaviens første døgnbehandling med Intensiv Dynamisk 
Korttidsterapi, leder af Norsk Forening for ISTDP og styrel-
sesmedlem i Norsk Institut for ISTDP. 

Tilmelding: 
Senest d. 10. oktober 2014 på http://www.conferencema-
nager.dk/evalueringafpsykoterapi.

Yderligere oplysninger:
Fås ved henvendelse til Praksiskonsulent for psykologi 
Patricia Binggeli, e-mail Patricia.Binggeli@regionh.dk. 

Evaluering af 
Psykoterapi - kursusdag 
for psykologer med 
ydernummer i Region H

Selskab for Evidensbaseret Coaching                              SEBC  
 

BEHANDLING AF STRESSRAMTE 
BASERET PÅ DEN NYESTE FORSKNING OG METODER 

 
MÅLGRUPPE 
Psykologer og medlemmer af Selskab for Evidensbaseret Coaching (SEBC). 
 
UDBYTTE 
Du får en lang række enkle værktøjer, du kan bruge med det samme både som 
privatpraktiserende- og erhvervspsykolog. Efter kurset har du bl.a. også viden 
om: 
∗ Hvordan du opbygger et effektfuldt behandlingsforløb for stressramte fra A-Z 
∗ Den nyeste forskning i Danmark inden for stressbehandling 
∗ Skelnen mellem stress og andre problematikker 
∗ Coachingmetodens styrker og begrænsninger i forhold til stress 
∗ Enkelte mindfulnessøvelser som metode til stressreducering og forebyggelse 
∗ En helhedsorienteret tilgang til stress – fysiologi og psykologi 
∗ Sygemelding – hvorfor og hvor længe? 
∗ Samarbejde med arbejdspladsen/lederen og andre faggrupper 
∗ Håndtering af depression og arbejdsnarkomani  
∗ Godt tilbage i job - de 10 trin 
 
Godkendelse 
Kurset er godkendt med 12 timer til specialistuddannelsen i Psykoterapi, voks-
ne 12.4.4.2.3 og 12 timer til A&O 18.4.4.2.6.5. 
 
FORM OG INDHOLD 
Kurset varer 2 dage og veksler mellem oplæg, værktøjsintroduktion og diskus-
sion. Kurset tager afsæt i Pernille Rasmussens arbejde og erfaringer gennem 4 
år i Stressklinikken, Hillerød Hospital, samt et stort forskningsprojekt 
(Copestress) på Bispebjerg Hospital v. Bo Netterstrøm. 
 
UNDERVISER 
Cand.psych.aut. Pernille Rasmussen + gæsteunderviser Bo Netterstrøm. 
Pernille var medudvikler af behandlingsprogrammet Copestress og har firmaet 
GrowPeople, hvor hun har samtaleforløb med stressramte og underviser på 
arbejdspladser. Pernille er forfatter til bøgerne: ”Livet efter stress”, ”Når 
arbejdet tager magten” og ”Kort og godt om stress”. 
 
PRIS 
Kr. 6.795 ekskl. moms. Der gives 10 % rabat til medlemmer af SEBC. 
Prisen inkluderer 2 af underviserens bøger (værdi ca. 500 kr.), 3 test, kursusaf-
gift, kursusmateriale, fuld forplejning og kursusbevis. Deltagere sørger selv for 
evt. overnatning. 
 
PRAKTISK 
Kurset er arrangeret af SEBC via Pernille Rasmussen og afholdes hos 
Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. 
 
TID: 
Torsdag 13. november kl. 10-17 og fredag 14. november 2014 kl. 9-16.  
Tirsdag 24. februar kl. 10-17 og onsdag 25. februar 2015 kl. 9-16. 
 
TILMELDING 
Pr. e-mail: pernille@growpeople.dk. Begrænset antal pladser. Tilmeldingen er 
bindende.  
 
KONTAKT 
Pernille Rasmussen, 2611 5021, pernille@growpeople.dk. www.growpeople.dk. 
 

————————— 
 

”Er meget imponeret over så meget viden og inspiration jeg har fået med hjem. 
Tak for nogle usædvanlig gode dage – er allerede i gang med at omsætte, det 
jeg har lært”. 

                                              MORTEN HOLLER, CAND. PSYCH.,  
DIREKTØR DANSK KRISEKORPS A/S 

 
”Et helt fantastisk kursus. Har sjældent fået så meget med tilbage.” 

                                                                    LISELOTTE JØRGENSEN,  
PRIVATPRAKTISERENDE PSYKOLOG 


