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Kommende
begivenheder i
Danmark
Kære medlem!
Det er stadig muligt at melde sig til SAKT’s 2-dages KATkonference KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI I DAG – fælles rødder og
nye retninger den 3.-4. november 2017. Se det fulde program
her.
Dr. Warren Mansell (Manchester Universitet, UK) er hovedtaler
med Linking research to clinical practice inklusive en 3-timers
workshop om en transdiagnostisk Kognitiv Adfærds Terapi,
Methods of Levels (MOL). Derudover er der to symposier:
Symposie 1 ”Fælles rødder og nye retninger”
Symposie 2 ”Ny Klinisk KAT-forskning”
Nye tider i SAKT
Efter nogle år med nedgang i medlemsantallet, er der igen
begyndt at komme nye medlemmer i SAKT. Sakt-aftenerne er
velbesøgte, og i år lancher vi en KAT-konference med et bredt og
varieret program. Bestyrelsen arbejder løbende på nye initiativer
og afholder en strategidag med fokus på, hvordan vores
foreningen kan blive endnu bedre.

3.-4. november 2017
SAKT’s KAT-konference
KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI I
DAG
TILMELDING på sakt@sakt.dk
For medlemmer:
Kr. 3.600 kr. med overnatning
Kr. 2.900 kr. u/overnatning
For ikke medlemmer
Kr. 3.900 med overnatning
Kr. 3.200 u/overnatning

5. december 2017
Kl. 17.15-18.45:
Sakt-aften ”Compassion Lær at rumme svære
følelser”
Kl. 19.00
Generalforsamling i SAKT
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Vi glæder os til at se jer til SAKT’s konference 2017.
Bedste hilsener
SAKT’s bestyrelse

www.sakt.dk
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Kommende
begivenheder i
udlandet
5.-8. september 2018
EABCT-konference i
Bulgarien.
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Sakt –aftener
Årets sidste Sakt-aften er tirsdag den 5. december 2017 kl. 17.1518.45. Temaet er:
”Compassion – Lær at rumme svære følelser”
ved psykolog og forfatter Nanja Holland Hansen



Kl. 17.15-17.30: Snacks og forfriskninger, hvor der er mulighed
for at netværke over et glas vin



Kl. 17.30-18.30: Oplæg om (titel afventer).



Kl. 18.30-18.45: Diskussion faciliteret af bestyrelsesmedlem af
SAKT og psykolog Ole Taggaard Nielsen.

Generalforsamling
SAKT holder
generalforsamling tirsdag
den 5. december 2017 kl.
19.00 efter Sakt-aften.
Indkaldelse til
generalforsamlingen følger
snarest.

Det er gratis for SAKT-medlemmer at deltage i SAKT-aftener, pris for
øvrige er 100 kr. Tilmelding på www.sakt.dk/tilmelding senest den
2. december 2017.
Adresse: PC København Psykoterapeutisk Klinik, Nannasgade 28,
2200 København N - find vej.

EABCT’s konference i Slovenien
Den 13.-14. september 2017 blev den 47. Kongres for Europæisk
Selskab for Kognitiv Adfærdsterapi (EABCT) afholdt i Ljubljana i
Slovenien. Kongressen startede med en række pre-kongres
workshops efterfulgt af den traditionelle struktur af keynotes,
plenaries og i -kongress workshops.
Konferencen havde et bredere fokus end normalt med flere
symposier og workshops om KAT tredje bølge, herunder keynoter
fra professor Adrian Wells (Metacognitive Therapy) og Professor
Steven Hayes (Acceptance and Commitment Therapy).
På trods af, at konferencen blev flyttet fra Tyrkiet til Slovenien på
grund af sikkerhedsproblemer, var der over 700 deltagere fra mere
end 50 lande, der deltog i det stimulerende videnskabelige
program.

www.sakt.dk

Rabat som SAKTmedlem
Husk at alle SAKTmedlemmer får rabat, når de
tilmelder sig til EABCT -eller
WCBCT-konferencer.
Den næste EABCTkonference afholdes i Sofia i
Bulgarien fra den 5. - 8.
september 2018.
Verdenskongressen (WCBCT)
afholdes i Berlin den 17.-20.
juli 2019.
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