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Dagen er sammensat af to dele, du kan enten være med hele dagen eller blot enten 

formiddag eller eftermiddag. 

 

Formiddag: Journalisering for psykologer 2.0 
Kurset er henvender sig til autoriserede psykologer, der arbejder i privat praksis eller er 

privat ansat under psykologloven. Du har styr på det at skrive journal. Men kan blive i 

tvivl om det juridiske i forhold til oplysningspligt og udlevering af journalen til andre 

myndigheder. Hvilke oplysninger der er notatpligtige. Og hvordan reglerne om samtykke 

og aktindsigt forholder sig. Vi gennemgår kravene til journaler for autoriserede 

psykologer, og du får rig lejlighed til at stille spørgsmål til praksis, ligesom vi vender de 

mange dilemmaer, der altid er. – Hvad gør jeg med rå-materialet fra en test? Hvad med 

mine håndskrevne noter? Hvor meget skal jeg skrive om intervention og metode i den 

enkelte journal? Hvad skal jeg udlevere, og hvad må jeg slette eller udelade? 

 

Eftermiddag: Erklæringsudformning & formidling 

Spar tid og fakturer korrekt – det betaler sig! Skriver du for lange erklæringer, når 

kommunen eller forsikring beder om en udtalelse? Arbejder du gratis, fordi du besvarer 

mere, end der er lagt op til i de forskellige skriv reguleret af aftalen mellem DP og KL? 

Dette er typiske fejl, som mange psykologer laver – og det kan der heldigvis gøres noget 

ved. Kom med og bliv klædt på, så du ved, hvad der forventes af dig, når du bliver bedt 

om en PSYK 125, 135 etc. og hør også, hvad aftalen med Pension og Forsikring går ud 

på, og hvordan du kan bruge den bredere end tiltænkt og dermed få et ordentlig honorar 

for dit arbejde. Særligt vil der blive lagt vægt på de forskellige typer af erklæringer, 

udformningen af erklæringer, samt sproglige finurligheder, formidling og etiske 

dilemmaer samt faldgrupper i øvrigt i forbindelse med erklæringsarbejde. Eftermiddagen 

henvender sig til alle psykologer. 

 

Hele dagen arbejdes med cases og egne fagetiske problemstillinger, og der veksles 

mellem undervisning og drøftelser i gruppen. 



 

Underviserne:  

Psykolog Helene Almind Jansen. cand.psych. autoriseret psykolog og specialist i 

psykoterapi. Ansat i Sexologisk Klinik, Psykiatrisk Center København, samt ekstern 

lektor ved Syddansk Universitet og Københavns Universitet, Institut for Psykologi i faget 

lovgivning og etik. 

 

Psykolog Louise Svendsen, cand.psych., autoriseret psykolog samt specialist og 

supervisor i psykotraumatologi samt klinisk børnepsykologi. Privatpraktiserende 

psykolog, www.LSRT.dk 

 

Sted: Storkøbenhavn/Hellerup. Gratis P og bus/tog lige til døren. 

 

Tid: Mandag den 20. marts 2023 kl 9-12 samt 13-16. Er du med hele dagen er frokost 

inkluderet, er du med en halv dag vælger du selv, om du vil spise frokost med os andre. 

Vi begynder til tiden, og der er croissant, frugt og kaffe/the inden vi starter samt 

eftermiddagskaffe/the, kage og frugt. 

 

Pris: Early Bird kr. 2390 for hele dagen inkl frokost. En halv dag med frokost kr 1390 og 

en halv dag uden frokost 1320 med bindende tilmelding og betaling senest 15. december 

2022. Herefter er prisen kr. 2690 hhv. 1590 m frokost og 1520 uden frokost. Tilmelding 

er bindende fra den 19. februar 2023. Ved betaling og tilmelding efter den 18. februar 

stiger alle priser med yderligere kr. 20. Prisen er inkl. materialer og forplejning. 

 

Tilmelding: er bindende fra den 19. februar 2023 og skal ske via samtidig betaling og 

tilmelding på webben www.lsrt.dk/kursus. Ved tilmelding på webben bedes du med det 

samme betale det fulde early bird kursusbeløb eller et depositum på kr. 500 til vores 

bankkonto reg: 2310 kto: 0759647998.  Mærket: ’navn +J&E’. Først ved betaling er din 

plads reserveret og din tilmelding vil herefter blive færdigregistreret. Restbeløbet skal 

forefalde senest den 18. februar 2023. Ved betaling herefter stiger prisen med kr. 500. 

 

Når du tilmelder dig via vores webformular er du tilmeldt og har givet tilsagn til at betale 

for kurset. Framelding af pladser til fuld pris kan ske frem til deadline for bindende 

tilmelding, mod depositum/gebyr på kr. 500. Efter denne dato kan returnering af 

kursusafgift fratrukket gebyret alene forekomme, hvis vi eller du kan finde en til at 

overtage pladsen. Kursusgebyr vil blive opkrævet v. for sent afbud/ udeblivelse, såfremt 

pladsen ikke kan afsættes til anden side. Framelding skal altid ske via mail til 

kursus@LSRT.dk. 

 

Er der plads, er du velkommen til at melde dig til samme morgen, men send en sms/ring 

dog først ;-) 

 

Tilmelding er bindende fra: den 19. februar 2023 og skal ske og skal ske via webben 

 www.LSRT.dk/kursus. Der modtages kun individuelle tilmeldinger.  

 

Har du spørgsmål kan du kontakte os på kursus@LSRT.dk eller tlf.2624 4064.  
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