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Dansk Psykolog Forening
styrker psykologers livslange
læring – find dit kursus her!

Vi udvikler kursus- og specialistområdet med et systematisk blik for de faser, psykologen gennemgår i
sit arbejdsliv: Som nyuddannet, på vej mod autorisation og/eller specialist og i psykologens orientering
ud mod samfundet, politik og ledelse samt i sin søgen
på faglig identitet. Målet er at skabe attraktive og tilgængelige tilbud, der understøtter alle medlemmers
faglige udvikling.
Mange aktuelle dagsordener involverer psykologiske
perspektiver. Det stiller krav til den løbende udvikling af
psykologfagligheden. Dansk Psykolog Forening arbej
der for at styrke psykologers kompetenceudvikling i et
livslangt læringsperspektiv ved at sætte fokus på tre fag
lige udviklingspunkter:
•
•
•

Faglig identitet
Faglig kompetence
Faglig indflydelse på ledelse,
politik og samfund

Den treårige oversigt over specialistuddannelseskurser
I denne folder finder du kurser, som bidrager til
at skærpe din faglige kompetence og som samtidig,
hvis du ønsker at blive specialist, kan anvendes til din
specialistuddannelse. Udbuddet af specialistuddannelseskurser planlægges tre år frem. Det gør vi for, at
du altid kan danne dig et overblik over, hvor og
hvornår du kan gennemføre de enkelte kurser.
Andre kurser og arrangementer
Dansk Psykolog Forening udvikler og udbyder
løbende nye kurser og faglige arrangementer, som
ligger ud over specialistuddannelserne. Hold derfor
øje med nyhedsbrevet KompetenceNyt, hvor
kurserne beskrives. Du finder alle Dansk Psykolog
Forenings kurser og arrangementer på www.dp.dk/
kursuskalender.

Høj kvalitet
Vi samarbejder med dygtige undervisere, som er fagligt
opdaterede, og som brænder for at formidle viden. Alle
kurser udvikles på baggrund af læringsmål og kursus
beskrivelser, som til stadighed justeres på baggrund af
evalueringsresultater, udvikling i faglige krav og ændrin
ger i arbejdsmarkedets efterspørgsel.
Vores kursuscenter sørger for funktionelle kursusfacilite
ter og står for en alsidig forplejning, som giver brændstof
til indlæringen. Har du praktiske spørgsmål i forbindelse
med, at du skal på kursus, kan du altid kontakte kursus
centeret på kursuscenter@dp.dk eller 35 26 99 55.
Vi glæder os til at byde dig velkommen som kursist.

Signe Groth-Brodersen
Uddannelseschef, Dansk Psykolog Forening

Få et hurtigt overblik
over kurser til specialist
uddannelserne 2022-2024
Fællesmoduler

Kurset udbydes

Børne- og voksenmodulet er to af tre mulige fællesmoduler. Kurser godkendt til børne- eller
voksenmodulet giver dig en bred teoretisk viden inden for området med særlig vægt på ud
redning. Du får indsigt i metodisk udredning og diagnosesystemer, og du bliver i stand til at
vurdere og visitere til relevante interventioner og relevant behandling på et dokumenteret
grundlag. Herudover får du kendskab til nyere forskning, relevant lovgivning og etiske pro
blemstillinger indenfor henholdsvis børne- eller voksenområdet.
Arbejds- og organisationspsykologimodulet er det tredje mulige fællesmodul. Kurserne god
kendt til dette modul giver dig bred teoretisk viden inden for området med særlig vægt på
kendskab til udredning og intervention. Du bliver i stand til at foretage fagligt relevante og
metodisk forsvarlige udredninger af problemstillinger inden for området på individ-, gruppe-,
organisations- og samfundsniveau samt vælge relevant intervention. Du opnår indsigt i for
skellige metoders forankring og deres praktiske og teoretiske anvendelighed, og du får kend
skab til udviklingstendenser samt viden om lovgivning og etiske problemstillinger på feltet.
Endelig bliver du i stand til at trække på relevante teorier fra andre specialer.

Her kan du se, hvor og hvornår kurserne udbydes.
På www.dp.dk/kursuskalender ser du, hvilke
godkendelser kurserne har til specialistuddannelse
og supervisoruddannelse.

BØRNEMODULET

2022

2023

2024

5.2. Barnets psykiske udvikling og udviklings
forstyrrelser

København: 29.-30. september
og 14.-16. november
Aarhus: 24.-25., 28. marts og
28.-29. april

København
Aarhus

København

5.3. Psykologisk udredning

København: 17.-18. januar,
21.-22. februar og
16.-17. marts
Aarhus: 12.-13. september,
10.-11. oktober og
14.-15. november

København
Aarhus

København

5.4. Valg af interventionsformer, børn og unge

København: 3. og 30. marts
Aarhus

København
Aarhus

København

5.5. Lovgivning og etik i relation til psykolog
arbejde inden for børne- og ungeområdet

København: 23.-24. februar
Aarhus: 14.-15. september

København
Aarhus

Aarhus

VOKSENMODULET

2022

2023

2024

10.2. Assessment – Systematisk klinisk
udredning og vurdering

Aarhus: 9. februar, 21.-23. marts,
25.-26. april og 16.-17. maj
København: 2 9. august,
19.-21. september,
10.-11. oktober og
17.-18. november

København
Aarhus

Aarhus

10.4. Personlighedsforstyrrelser og personlig
hedsteori

Aarhus: 2.-4. februar
København: 12.-14. september

København
Aarhus

Aarhus

10.5. Psykoterapeutisk behandling

København: 7.-8. april
Aarhus: 8.-9. september

København
Aarhus

København

10.6 Lovgivning og etik i relation til psykolog
arbejde inden for voksenområdet

København: 8.-9. marts
Aarhus: 19.-20. september

København
Aarhus

København

ARBEJDS- OG ORGANISATIONSMODULET 2022

2023

2024

17.2. Med individet i fokus

Aarhus

København

17.3. Med gruppen i fokus

Odense: 1 3.-15. december og
11.-12. januar (2023)

17.4. Med organisationen i fokus

Det tværgående modul

Kurset udbydes

Kurser godkendt til dette modul giver dig faglig indsigt på tværs af alle specialer og indsigt i
de fælles arbejdsområder, der kan være. Kurserne, der er videnskabeligt funderede, giver en
bred teoretisk indføring på et mere introducerende niveau end kurser på specialiseringsmo
dulet. Modulet bidrager til fleksibilitet og tilpasning af specialistuddannelsen til dine behov.
DET TVÆRGÅENDE MODUL

2022

2023

2024

3.2. Arbejds- og organisationspsykologi
3.3. Sorg og krise hos børn og unge

Aarhus: 30.-31. august

3.4.	Naturlige og komplicerede
sorgreaktioner ved tab hos voksne

Aarhus: 6.-7. november
København: 31. marts-1. april

3.5.	Angst og depression – diagnostik og valg
af behandling (KAT-metoder)
3.5.	Angst og depression – dynamisk retning
(psykodynamisk perspektiv)
	 sykodynamisk tilgang til arbejdet med
P
børn og unge med depression og angst
samt forældre

Aarhus

Aarhus

Aarhus: 10.-11. november

3.10. Psykofarmakologi, voksne

Aarhus: 7.-8. november

3.10. Psykofarmakologi, børn og unge

København: 2.-3. juni

3.11. Funktionel neuroanatomi/
human neurobiologi

København

København: 13.-14. oktober

København: 27.-28. september

Aarhus: 27.-28. januar og
24.-25. februar

3.12. Neurokemi

2022

2023

2024

Arbejdsrelateret stress
– modeller, evidens og behandling

Aarhus: 5.-6. maj

København

Aarhus

Parforholdet
– udredning, caseformulering og intervention

København: 14.-15. marts

Psykologisk behandling af problematisk vrede
hos voksne – i kognitivt adfærdsterapeutisk
perspektiv

København

3.7. Neuropsykologiske tilstande, børn

ØVRIGE KURSER (TVÆRGÅENDE)

København

3.13. Billeddannelsesteknikker

København: 26.-27. oktober

Aarhus

3.17. Psykologen som konsulent

København: 4.-5. april
Virtuelt: 10.-11. november og
16. januar

København

3.20. Supervision af andre faggrupper

København: 27.-28. januar
Aarhus: 9.-10. maj
Virtuelt: 7., 14., 28. oktober og
4. november

København
Aarhus

3.21. Ledelse og organisation

Aarhus: 20.-21. april

Parterapi
– assessment, caseformulering og metode

København
Aarhus

Aarhus

Evidensbaseret psykoterapi til tab og
komplekse sorgreaktioner

København: 8.-9. december

Omsorgstræthed og egenomsorg for psyko
loger – fænomen, forklaring, forandring og
metodetræning

København: 22.-23. marts

Psykologen som konfliktmægler

København: 21.-22. april

Konsultation ift. undersøgelse og håndtering
af konflikter og mobning på arbejdspladsen

København: 28.-29. marts

Treating Sleep Problems with
Cognitive Behavioral Therapy

København: 9.-10. maj

Psykotraumatologi, teori og praksis

Aarhus: 25.-26. januar
København: 25.-26. august

Risikovurdering og håndtering af suicidalitet

Virtuelt: 9.-10. marts

Hjernerystelse på kort og lang sigt

København

Kilder til mening – kortmetoden: En metode til
samtale om personlig mening i livet

Aarhus: 29. september

NYT! Hvordan kan den nyeste viden om
hjernens plasticitet hjælpe til mere
effektive psykologiske interventioner?

København: 14.-15. marts

Aarhus

Skolefobi/skolevægring & PDA

København

København

Aarhus

Specialiseringsmodulet

Kurset udbydes

Forsknings- og formidlingsmodulet

Kurset udbydes

Kurser godkendt til dette modul giver dig specialiseret viden og metodetræning inden for det
enkelte speciale.

Kurserne giver dig videnskabelig tilgang til praksis og udgør den teoriundervisning om forsk
ningsmetode, som du har brug for, når du gennemfører en specialistuddannelse.

SPECIALISERINGSMODULET

2022

2022

Neuropsykologiske tilstande, voksne

København: 19.-20. april

FORSKNINGS OG FORMIDLINGSMODULET

Familieterapi: Teori og intervention

København

Aarhus

4.0. Forskningsmodulet

Virtuelt: 7.-8. og 28. april

Aarhus

København

2023

2024

2023

2024

Psykiatrilov
Forældrekompetenceundersøgelser
Introduktion til Intensiv Dynamisk Korttidsterapi
TAT i nyt perspektiv

København: 1 3. september,
25. oktober og
29. november

Undersøgelse af eksekutive funktioner hos
børn og unge med særlig vægt på BRIEF og
D-KEFS
København: 14.-15. juni

PPR Efteruddannelse: Psykologen i rollen som
konsulent i PPR – et treårigt efteruddannelses
forløb 2022-2024

Aarhus: 22.-23. september
København: 1.-2. november og
1. december

Certificering i NEO-PI-3 – personlighedstest
– Erhverv

København: 22.-23. november

Psykologisk støtte-/behandlingstilbud til
pårørende til mennesker med demens

Aarhus: 12.-13. oktober

Aarhus
København

Kurset udbydes

Kurserne er for dig, der vil være supervisor for psykologer og andre faggrupper. Du kan dog
kun supervisere specialister og psykologer under specialistuddannelse, hvis du selv er specia
list inden for det pågældende område.

København

CBT til korte forløb i PPR – indsats over for
lettere angst og depressive symptomer

Aarhus
København

SUPERVISIORKURSER

2022

2023

2024

Supervisionsprocessens teori og metode

København: 17.-19. maj og
9.-10. juli

Aarhus

København

Supervision af supervision

København: 29.-31. august

Aarhus

København

Supervisionsprocessens teori og metode:
Udvikling af supervisorrollen

København: 3.-4. maj, 13.-14. juni,
26.-27. september
og 31. oktober1. november

Supervision og supervisionsteori med
hovedvægt på KAT-supervision

Aarhus: 26.-27. oktober og
22.-24. november

Fællesmodulet (90t.)

Specialistuddannelsen (360 t.)

Teorikurserne
på specialistuddannelsen

Supervisoruddannelse

København

Børnemodul

Voksenmodul

Tværgående modul (60 t.)

Forsknings- og formidlingsmodul (60 t.)

Specialiseringsmodul (150 t.)

A&O-modul

Skærp dine
faglige kompetencer
til fremtidens
arbejdsmarked

Udpluk af nye kurser i 2022
NYT! Seksualiserende digitale krænkelser blandt børn og unge
NYT! Psykologen Online
NYT! Hvordan kan den nyeste viden om hjernens plasticitet 
hjælpe til mere effektive psykologiske interventioner?
NYT! Gruppemægling – konfliktløsning i grupper
NYT! Seksuelle overgreb

Vi udvikler løbende nye kurser inden for aktuelle
psykologfaglige problemstillinger.

NYT! Udviklingstendenser indenfor køns-, kropsubehag
og transkønnethed hos børn og unge

Hold øje med nyhedsbrevet KompetenceNyt, som
indeholder tilbud om nye kurser og fyraftens møder
– tilmeld dig her: www.dp.dk/nyhedsbrev.

Udpluk af fyraftensmøder i 2022
•

Forskningsperspektiver: Psykologens rolle i udtrapning af psykofarmaka

Lad dig inspirere til efter og videreuddannelse og
tilmeld dig kurser på www.dp.dk/kursuskalender.

•

Hvordan bliver psykologen autoriseret?

Du er også altid velkommen til at kontakte os på
kursuscenter@dp.dk eller 35 26 99 55.

PPR Efteruddannelse 2022-2024
Dansk Psykolog Forening udbyder et samlet efteruddannelsesforløb over
3 år til psykologer i PPR med opstart den 22. september 2022.
Uddannelsen har fokus på, hvordan psykologen i rollen som konsulent i
PPR kan være med til at skabe nye og bedre udviklings og deltagelses
muligheder i børnenes/de unges fællesskaber. I efteruddannelsesforløbet
kobles teori og praksis tæt sammen, og du vil opleve inddragelse af egen
praksis i undervisningen. Efteruddannelsens 12 undervisere har alle mange
års erfaring med PPRarbejde og vil gennem kyndig undervisning over i alt
25 kursusdage ruste dig til at blive en endnu stærkere PPR psykolog og
reflekterende praktiker.

Dansk Psykolog Forening

Læs mere om uddannelsen og tilmeld dig på
www.dp.dk/ppr-efteruddannelse
Tilmeldingsfrist den 11. august 2022.

