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Kurset er henvender sig til psykologer, der er i gang med specialistuddannelsen. Formålet 

med kurset er at øge deltagernes indsigt og viden om de relevante love inden for 

psykologarbejdet på voksenområdet herunder bl.a. Sundhedsloven, Forvaltningsloven, 

Retssikkerhedsloven, Offentlighedsloven, Psykologloven, Ophavsloven, 

Persondataloven, Retsplejeloven, Straffeloven og Psykiatriret. 

 

Derudover gives en indføring i Psykologfagets etik, nedfældet i de Etiske Principper for 

Nordiske Psykologer. Der præsenteres etiske analyseredskaber til brug ved etiske 

dilemmaer og problemstillinger. Kurset har særligt fokus på tavshedspligt, aktindsigt, 

informeret samtykke, behandling af personoplysninger, oplysningspligt, underretnings-

pligt, ytringsfrihed, vidnepligt, habilitet, klage og tilsyn. Der arbejdes med cases og egne 

fagetiske problemstillinger, og der veksles mellem undervisning, diskussioner og 

drøftelser i grupper. 

 

Underviseren: ved psykolog Helene Almind Jansen. Cand.psych. aut. Specialist i 

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

lektor ved Syddansk Universitet, Institut for Psykologi bl.a. i faget lovgivning og etik. 

 

Kurset er tidligere godkendt i Dansk Psykologforening. 

 

Sted: Brønshøj - den fulde adresse oplyses, når vi har passeret datoen for bindende 

tilmelding. 

 

Tid: Mandag-Tirsdag den 27.-28. januar 2020, dagligt kl. 9:00-16:00. Vi begynder til 

tiden, og der er morgenbrød og kaffe/the inden vi starter 

 

Pris: Early Bird kr. 3290 med bindende tilmelding og betaling senest 1. november 2019. 

Herefter er prisen kr. 3590 og tilmelding er bindende fra den 20. december 2019. Prisen 

er inkl. materialer og fuld forplejning hele dagen. 

 



Tilmelding: er bindende fra den 20. december 2019 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 +L&E’. Først ved betaling er din 

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

forefalde senest den 20. december 2019. 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 20. december 2019 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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