
Selvstændige Psykologers Sektion inviterer 

 

Gratis aftenkurser om digital sikkerhed for selvstændige psykologer 

Mange psykologer bryder deres tavshedspligt, når de mailer, opdaterer deres elektroniske kalender, skyper 

eller facetimer med deres klienter – er du en af dem? Vi inviterer dig til en aften, med konkrete værktøjer 

til at kende faldgruberne og få styr på, hvordan du kan navigere sikkert på de elektroniske medier. 

For selvstændige psykologer, der er underlagt tavshedspligt, er digital sikkerhed en daglig udfordring, når 

digitale kommunikationsformer og cloudservices benyttes. Mange digitale kommunikationsformer og 

services lever ikke op til de etiske og lovmæssige krav til fortrolig og sikker håndtering af klienternes 

personlige oplysninger. Aftenen giver en grundlæggende forståelse af den digitale infrastruktur (internet, 

mobiltelefoner, kryptering), samt en gennemgang af juridiske og etiske krav til sikker klientkommunikation 

og databehandling. Du rustes til at tage kvalificerede beslutninger om din egen digitale praksis, ud fra en 

konkret risikovurdering. Der introduceres til programmer, der kan benyttes til at sikre klientkommunikation 

og data. 

Vi har fået anbefalet en skarp kursusholder: Henrik Chulu, cand.mag. i filosofi og geografi samt selvstændig 

rådgiver om it-politik, strategisk digitalisering og digital sikkerhed. 

Der afholdes 3 aftenkurser af 2 timers varighed:  

Den 7. april 2016 kl 17:30-19:30 i Århus (DP’s lokaler i Fiskergade 41, 4. sal, 8000 Århus) 

Den 14. april 2016 kl. 17-19 i København (DP’s lokaler i Stockholmsgade 27, 2.sal, 2100 Kbh Ø) 

Den 20. april 2016 kl. 17-19 i København (DP’s lokaler i Stockholmsgade 27, 2.sal, 2100 Kbh Ø) 

Den 25. april kl. 17-19 i Odense (Hotel Plaza, Østre Stationsvej 24, 5000 Odense C. OBS Beregn ekstra 

køretid p.g.a. diverse trafikprojekter i Odense) 

Deltagelse er gratis, og der serveres let forplejning. 

Tilmelding sker på https://docs.google.com/forms/d/1-SOlTUOUA7AeDdZo4iyCXfq6Ty-

DyMI0uOAItaJa0ck/viewform?usp=send_form med samtidig indbetaling af depositum kr. 250 på følgende 

konto i Lån og Spar bank: 0400 4012445631, som refunderes ved fremmøde. 

Husk at oplyse dit kontonummer ved tilmelding, så vi kan tilbageføre dit depositum.  

 

Framelding kan ske frem til 1 måned før afvikling. Herefter kan depositum kun tilbagebetales, såfremt der 

er nok tilmeldte til kurset. 

Medlemmer af sektionen er prioriterede pladser. 

Kontaktperson: Jeannette Krog, jk@psykologodense.dk / tlf. 51 35 36 25  

Kursusledere: Louise Svendsen og Jeannette Krog 
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