20 års jubilæum i 2014!

Program:

For at fejre, at OPU - den OrganisationsPsykologiske Uddannelse i IGA nu har
eksisteret i 20 år, har vi planlagt et program med både fagligt og festligt
indhold.

13.15 Foredrag: Renate Bugge. Norge.
Organisationspsykologisk forståelse og psykodynamisk perspektiv ved interventioner ved større ulykker,
- med fokus på katastrofen i Utøya.
Om Renate Bugge: cand. psychol., psykologspecialist
Igennem flere år har krise- og katastrofepsykologi
haft hendes særlige interesse. Hun har haft ansvar for
omfattende interventioner i forhold til de ca. 250
forældre, søskende, ægtefæller og børn til de 69, der
blev dræbt på Utøya i 2011. Hun har skrevet en lang
række artikler og bøger på kriseområdet og været en
foregangsperson for forståelse af organiseringsarbejdet ved kriser og katastrofer.

31. oktober 2014 fra kl. 13.00
Borups Højskole. Frederiksholms kanal 24. 1220 Kbh. K
www.borups.dk

Vi har inviteret to foredragsholdere, som fra hver deres vinkel vil belyse den
psykodynamiske organisations- psykologis betydning ift. brede
samfundsmæssige problemstillinger – hvad kan den psykodynamiske
organisationspsykologi bruges til? og hvordan kobler den psykodynamiske
organisationspsykologi sig i dag til psykoanalysen?
Med fem workshops fås såvel praksisrettede som mere teoretiske vinkler.
Ikke mindst bliver receptionen og den efterfølgende festmiddag og en
psykodynamisk inspireret svingom en god måde at fejre og markere
uddannelsens hidtidige og kommende aktiviteter.
Siden 1994, hvor det første hold startede, har ca. 500 deltagere gennemført
OPU.
Vi inviterer både nuværende, tidligere, potentielle deltagere og andre
interesserede til at deltage i arrangementet.
Deltagerantallet er begrænset til maksimalt 100.

13.00 Velkommen
v. OPUs formand – Birgitte Bonnerup
Om Birgitte Bonnerup: Cand.psych. partner i
Bonnerup&Hasselager. Formand for OPU.

14.15 Pause
14.30 Foredrag: Joseph Triest. Israel.
Group Relation and Psychoanalysis.
Om Joseph Triest: PhD and clinical psychologist,
Training Analyst of the Israel Psychoanalytic Institute
(IPA), and organizational consultant.
Joseph Triest took-up a variety of roles in international Group-Relations (GR) conferences, including
the director's role in some of OFEK's conferences. He

is the author of several papers in that field. Since
August 2014 he serves as the President of the Israeli
Psychoanalytic Society.

Om Torben Heinskou: Speciallæge i psykiatri. Overlæge, psykoterapeutisk center Stolpegård, Reg.Hs
psykiatri. Stabsmedlem på OPU og formand for
jubilæums-planlægningskomité.

15.30 Pause m. Kaffe, the og sandwich.
17.15 Pause
16.00 Workshops 1-5.
Workshop 1. Renate Bugge:
Konsultasjon til systemer/organisasjoner ved store
ulykker og kriser.
Workshop 2. Josef Triest:
Thematic group: Political aspects of the Large Group.
Workshop 3. Martin Manthorpe:
Anvendelse af OPU i virksomhedens strategiske
arbejde – cases.
Om Martin Manthorpe: Cand. Polyt, HD & OPU. Direktør i NCC Construction DK A/S og medlem af direktionen med ansvar for virksomhedens front-end.
Bestyrelses-/ repræsentantskabsmedlem i Gate 21,
Byens Netværk og Merkur.
Workshop 4. Steen Visholm:
Forfremmede søskende. Om åben og skjult familiedynamik i organisationer.
Om Steen Visholm: professor, cand. psych., ph.d.,
Roskilde Universitet. Stabsmedlem på OPU.
Workshop 5. Torben Heinskou:
Mentalisering på arbejde i organisationer

17.45 Storgruppe v. Margit Jørgensen
Om Margit Jørgensen: Speciallæge i psykiatri; gruppeanalytiker, IGA København; medlem af GAS; træningsanalytiker ved Dansk Psykoanalytisk Selskab, DPAS
19.00 Vin og Snack
20.00-01.00
Reception og efterfølgende middag, fest og dans til
levende musik v. Blond Front

Pris for at deltage: dagsprogram: 1.050 kr.,
aftenarrangement: 650 kr.,
i alt for begge dele 1.600 kr.
Tilmelding sker ved at betale til:
Reg: 2228 kontonr.: 8070211614. Senest 1. oktober 2014.
Husk at anføre navn, titel og arbejdsplads på betalingen!
Se www.iga-kbh.dk
for yderligere oplysninger om vores uddannelser, kurser, arrangementer.
Du er også velkommen til at kontakte os på iga@iga-kbh.dk,
hvis du vil vide mere, eller ringes op.

