Nyhedsbrev februar 2017

Kommende
begivenheder i
Danmark
Kære medlem!
SAKT inviterer til 2017 Dansk KAT-konference for medlemmer
og andre interesserede den 3. til 4. november 2017 på
Comwell Copenhagen ved Bella Center.
Som hovedtaler kommer Dr. Warren Mansell
(Manchester Universitet, UK) og giver en keynote:
"From research to clinical practice" samt en 3 timers workshop
om ”Method of Levels as a transdiagnostic CBT”.
Derudover er der to symposier med deltagelse af en række
klinikere og forskere, som arbejder indenfor kognitiv
adfærdsterapi. Det første symposium adresserer "Grene og
rødder i KAT" med det formål at afsøge, hvordan vi klinisk kan
samle den etablerede viden og blive inspireret af
mangfoldige modeller indenfor KAT.
Dette symposium præsenterer en vifte af igangværende
klinisk forskning indenfor KAT med særligt fokus på det kliniske
indhold af den behandling, der undersøges. Der vil være rig
mulighed for at netværke og møde kolleger fra KAT miljøet fx
over dinner & dancing fredag aften.

28. marts 2017
SAKT – aften:
”En schema terapivinkel på
kognitiv adfærdsterapi”
3.-4. november 2017
SAKT’s KAT-konference på
Comwell Copenhagen

Kommende
begivenheder i
udlandet
28. april 2017

Tidlig registrering til EABCT’s
årlige kongres i Slovenien
20. juni 2017
ACBS konference i Sevilla,
Spanien 20. - 25. juni 2017
13. -16. september 2017
EABCT’s årlige kongres i
Ljubljana i Slovenien

Vi planlægger efter et højt antal deltagere og håber, at rigtig
mange vil bidrage til at skabe en fantastisk konference ved at
deltage og bidrage med drøftelser og diskussioner. Detaljeret
program og information om pris og tilmelding til SAKT’s
konference følger snarest.
Bedste hilsener
SAKT’s bestyrelse

www.sakt.dk
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SAKT –aftener
Årets første SAKT-aften er tirsdag den 28. marts 2017 kl. 17.15-18.45.
Temaet er:

Nye bogudgivelser

”En schema terapivinkel på kognitiv adfærdsterapi”
ved SAKT’s formand, supervisor (KAT), schematerapeut og speciallæge i psykiatri Susanne Vind.



Kl. 17.15-17.30: Let forplejning, hvor der er mulighed for at
netværke over et glas vin



Kl. 17.30-18.30: Oplæg om Schema Terapi ved Susanne Vind



Kl. 18.30-18.45: Diskussion faciliteret af bestyrelsesmedlem af
SAKT og psykolog Flemming Rasmussen.

Det er gratis for SAKT-medlemmer at deltage i SAKT-aftener, pris for
øvrige er 100 kr. Tilmelding på sakt@sakt.dk.
Adresse: PC København Psykoterapeutisk Klinik, Nannasgade 28,
2200 København N - find vej.

EABCT’s konference flytter fra Tyrkiet til Slovenien
EABCT’s organisationskomité oplyser, at den 47. årlige kongres for
European Association for Behavioral and Cognitive Therapy den
13. til 16. september 2017 flytter fra Istanbul i Tyrkiet til Ljubljana i
Slovenien.
Temaet for kongressen er “Bridging dissemination with good
practice”. Opdateringer om det videnskabelige program og
praktiske information om kongressen kan følges på hjemmesiden:
www.eabct2017.org.

www.sakt.dk
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