INVITATION TIL GENERALFORSAMLING M/OPLÆG
Kære medlem af Dansk Retspsykologisk Selskab,
Du inviteres hermed til generalforsamling i Dansk Retspsykologisk Selskab.

Onsdag d. 20. maj 2020
Kl. 10.00-16.00
Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
Lokale 2A

Program
10.00-10.30: Velkomst og præsentation
10.30-12.00: Generalforsamling
1) Valg af dirigent og referent
2) Godkendelse af dagsorden
3) Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
4) Fremlæggelse af regnskab for 2019 (godkendt af DP’s revision)
5) Valg af bestyrelse (fire bestyrelsesmedlemmer er på genvalg, og der er to
ubesatte poster)
6) Fremtidige arrangementer
7) Behandling af indkomne forslag
8) Eventuelt
12.00-12.45: Frokost
12.45-14.00: Oplæg v/Lars Bjerggaard
14.00-14.15: Pause
14.15-15.30: Oplæg v/Lars Bjerggaard (fortsat)
15.30-16.00: Afrunding

Formand
Lars Bjerggaard
larsbjerggaard@yahoo.dk

Webmaster

Maria Skibdal
Skibdal84@hotmail.com

Kristine Hodel
knedergaard@icloud.com

Kasserer
Marie Markussen
marie@hjulsoegaard.com

Øvrig bestyrelse
Kristoffer Paaske
kristoffer.jul.paaske@gmail.com
www.retspsykologi.dk

På dagen vil der være oplæg v/Lars Bjerggaard, psykolog og formand for DRS, med fokus på
den 'usynlige retslige observand'.
Lars Bjerggaard, cand.psych., autoriseret, specialist og supervisor i psykopatologi, har som
psykolog været tilknyttet retspsykiatrien siden 2006, og arbejder aktuelt som psykolog for
Retspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Han har mange års erfaring med
psykologiske undersøgelser af mentalobservander og dømte sædelighedskriminelle, herunder
udførelsen af risikovurderinger i henhold til juridiske beslutninger om forvaringsdomme.
'Usynlige retslige observander': Ved mentalobservationer, efterfølgende terapi- og
rehabiliteringsforløb i retspsykiatrien, eller ved indsættelse i fængselsregi, vil de fleste
psykologer have stødt på en række personer, hvis psykopatologi i udgangspunktet kan
forekomme uudgrundelig. Hyppigt vil sådanne observander forekommer 'blege' i oplevelse
såvel som adfærd - dvs. at de kan fremstå uempatiske, passive, intellektualiserede og
forseglede i deres tankeverden, og hvor kontrasten til deres adfærd til tider er slående. Ofte
vil det medføre diskussioner med kollegaer om, hvorvidt de befinder sig på det psykotiske, det
udviklingsforstyrrede eller det psykopatiske spektrum indenfor psykopatologi, og den
efterfølgende vurdering af deres risiko for recidiv kompliceres ligeledes. Det skyldes ikke
mindst, at klinikernes subjektive indtryk besværliggøres af 'uudgrundeligheden' og kan
medføre et tilbagefald til præferencer, der dikterer den måde, vi fortolker f.eks. mangel på
empati og lignende fænomener på.
Dagens oplæg vil tage udgangspunkt i konkrete kasus-beskrivelser, der skal illustrere
ovenstående problematik, og opfordre til erfaringsudveksling og læring deltagerne imellem.

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 d. 1. maj 2020 og angive, hvorvidt du ønsker at spise frokost, som er
bindende herefter. Tilmelding kan ske til Marie Markussen på Marie@hjulsoegaard.com.
Emner til dagsordenen skal ligeledes sendes til Marie Markussen senest d. 1. maj 2020.
Vi ses til en spændende og hyggelig dag!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Praktisk info:
Tidspunkt: onsdag d. 20. maj kl. 10.00-16.00
DRS medlemspris: gratis (300,- for ikke-medlemmer, hvis pladsen tillader det)
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
Tilmelding: Senest d. 1. maj til Marie@hjulsoegaard.com
Formand
Lars Bjerggaard
larsbjerggaard@yahoo.dk

Webmaster

Maria Skibdal
Skibdal84@hotmail.com

Kristine Hodel
knedergaard@icloud.com

Kasserer
Marie Markussen
marie@hjulsoegaard.com

Øvrig bestyrelse
Kristoffer Paaske
kristoffer.jul.paaske@gmail.com
www.retspsykologi.dk

