Kære medlem af Dansk Retspsykologisk Selskab
Du inviteres hermed til Generalforsamling i Dansk Retspsykologisk Selskab.
Torsdag den 31. maj 2018
Klokken 10.00-16.00
Åboulevarden 31, 2. sal. 8000 Aarhus
Lokale 'Floden'
På dagen vil også afsnitsledende overlæge Linda Hardisty Bramsen, Ungdomspsykiatrisk Sengeafsnit U,
Risskov/Herning, BUC, Aarhus Universitetshospital, Risskov, og

cand. psych. Helge Kolodziej holde oplæg.

Omdrejningspunktet for oplæg er hhv. mentalundersøgelse af unge og forældreegnethedsundersøgelser.
Linda Hardisty Bramsen er afsnitsledende overlæge på BUC, Aarhus Universitetshospital, Risskov. På mødet vil
hun gennemgå mentalundersøgelsen af den terrorsigtede Kundby-pige: Oplæg omhandlende dels

afdækning af de psykopatologiske og sociale faktorer, som har haft betydning for pigens
radikaliseringsproces samt risikovurderingen under stillingtagen til, om hvorvidt der skulle peges på
forvaring.
Helge Kolodziej er cand.psych. og er særlig kompetencerådgiver på undersøgelsesområdet for
Københavns Kommunes Psykologhus for Børn og Unge. På mødet vil han fortælle om tilrettelæggelsen
af børnesagkyndige undersøgelser, samt de problemstillinger indenfor de hhv. familie-og socialretslige
områder der melder sig, når bl.a. forældrekompetenceundersøgelser skal udføres. Helge Kolodziej er
specialist og supervisor i psykoterapi, har mange års erfaring fra bl.a. psykiatrien og
børnerådgivningen, og er beskikket børnesagkyndig for byretterne i Danmark. Han er medstifter og
formand for DP's Selskab for Børnesagkyndige Psykologer. Oplægget tager udgangspunkt i et oprids af
den historiske udvikling indenfor det børnesagkyndige felt og dets to beslægtede retslige
praksisområder, med de dertil hørende vejledninger til psykologiske undersøgelser og brug af metoder,
og vil ende ud i drøftelser af de typiske vanskeligheder der opstår i samarbejdet mellem psykologer og
jurister, samt psykologers retsstilling.
Program
10.00-10.15: Velkomst og præsentation
10.15-11.30: Generalforsamling

1) valg af dirigent og referent
2) godkendelse af dagsorden
3) beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
4) forelæggelse af regnskab for 2016 (godkendes af DP’s revision)
5) behandling af indkomne forslag
6) fremtidige arrangementer

Liselotte Pedersen (formand), Iris Dam (kasserer), Susanne Bengtson, Lars Bjerggaard, Louise
Oxenbøll, Ulla Damgaard-Sørensen (suppleant), Kristoffer Jul Paaske (suppleant)

7) valg af bestyrelse (to suppleanter og to bestyrelsesmedlemmer er på valg)
8) eventuelt
11.30-12.15: Frokost
12.15-13.45: Linda Hardisty Bramsen
14.00-14.15: Pause
14.15-15.45: Helge Kolodziej
15.45-16.00: Afrunding

Arrangementet er gratis for medlemmer. Ikke-medlemmer er velkomne til en pris af 300,- under
forudsætning af at der er de fornødne pladser. Af hensyn til traktementet bedes du tilmelde dig senest
den mandag d. 9.maj 2018 og angive, hvorvidt du ønsker at spise frokost, som er bindende herefter.
Tilmelding kan ske til Susanne Bengtson på supeer@rm.dk
Vel mødt!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Dansk Retspsykologisk Selskab

Liselotte Pedersen (formand), Iris Dam (kasserer), Susanne Bengtson, Lars Bjerggaard, Louise
Oxenbøll, Ulla Damgaard-Sørensen (suppleant), Kristoffer Jul Paaske (suppleant)

