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Erklæringsudformning,
formidling
kursus 14.4.4.2.3
ved psykolog Louise Svendsen

Kom og bliv bedre i stand til at lave udtalelser omkring symptomatologi,
behandlingsindsats og mén efter traumatiseringer. Særligt vil der blive lagt vægt på
formål og typer af erklæringer, udformningen af erklæringer, herunder sproglige
finurligheder, formidling og etiske dilemmaer samt faldgrupper i øvrigt i forbindelse med
erklæringsarbejde. De erklæringer der indgår i det socialt psykologiske samarbejde med
kommuner og DP vil desuden blive gennemgået og diskuteret.
Anbefalet litteratur: Retningslinjer for Psykotraumatologiske Undersøgelser − specielt
med hensyn til test, Dansk Psykolog Forening 2007. Det socialt-psykologiske
samarbejde, Dansk Psykologforening og KL, 2011.
Underviseren: cand.psych., Louise Svendsen, autoriseret psykolog samt specialist og
supervisor i psykotraumatologi samt klinisk børnepsykologi. Privatpraktiserende
psykolog, www.LSRT.dk
Kurset er tidligere godkendt i Dansk Psykologforening.
Sted: Hovedstadsområdet.
Tid: 3. marts 2020 kl. 9:00-16:00. Vi begynder til tiden, og der er morgenbrød og
kaffe/the inden start.
Pris: early bird pris ved bindende tilmelding og betaling senest den 2. januar 2020 kr.
2290, ordinær pris kr. 2590.
Tilmelding: er bindende fra: den 1.februar 2020 og skal ske via samtidig betaling og
tilmelding på webben www.LSRT.dk/kursus. Ved tilmelding på webben bedes du med
det samme betale enten early bird prisen eller depositum på kr 500 til vores bankkonto
reg: 2310 kto: 0759647998. Mærket: navn +Erkl’. Først ved betaling er din plads
reserveret og din tilmelding vil herefter blive færdigregistreret.
Når du tilmelder dig via vores webformular, er du tilmeldt og har givet tilsagn til at betale
for kurset. Framelding af pladser til ordinær 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.
Tilmelding er bindende fra: den 1. februar 2020 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.

