Dansk Sundhedspsykologisk Selskabs Årsmøde 2013
i Århus. Fredag d. 1. marts fra 10.00-17.00
Efterfølgende Generalforsamling.

Naturlige og komplicerede sorgreaktioner hos
pårørende, patienter og efterladte
Psykolog Maja O’Connor.
Adjunkt ved EPoS (Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi, Psykologisk
Institut, Århus Universitet)

Årsmøde
afholdes
hos Dansk
Psykolog
Forening
i Århus,
Fiskergade
41
fredag d. 1.
marts,
2013.

Formål.
At introducere nyere teoretisk og empirisk viden om naturlige og komplicerede
sorgreaktioner hos voksne med henblik på identificering af komplicerede
sorgreaktioner og på efterfølgende intervention.

Program.
Lidt om akutte reaktioner på kritisk sygdom og tab.
Moderne sorgforskning – metode, fund og anvendelse
Frokost—inkluderet i prisen.
Et besøg i klinikken – mindfulnesstræning med ældre efterladte
Manualiseret sorgterapi
En vej til et patientcentreret sundhedsvæsen
kurset forventes godkendt under den sundhedpsykologiske specialistuddannelse
11.4.4.2.1. Generel klinisk viden inden for det sundhedspsykologiske område.

Kursus fra
10-17.
Morgenkaffe fra
kl. 9.30.

Pris: 500,- kr. for medlemmer af Selskabet, 800,- kr for ikke-medlemmer. Begge
beløb incl. Moms. Og incl. Forplejning. Medlemskab kan tegnes for 300,- kr

Generalforsamling
fra 17.1018.00

Umiddelbart efter kurset er der

Tilmelding: Tilmelding er bindende og foregår efter ”først til
mølle”-princippet. Tilmeld dig hos Eva Gall på
eg@sundhedspsykologi.org senest den 20. februar 2013.
Betaling: Kursusbeløbet indbetales når du modtager mail om at du er optaget..
Ved offentlig ansættelse skal EANnummer oplyses med henblik på betaling.
—-

generalforsamling
efter vedtægterne.
Mød endelig op.
Ingen vælges i styrelsen mod deres vilje!
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