EN GOD
STUDIETID
FORDI UNGE DER TRIVES
LÆRER MERE

Foredrag og Workshops med fokus på effektive
psykologiske værktøjer
Psykolog Iben Jørgensen ved DET SUNDE SIND
Antallet af studerende med stress, angst og depression er
stigende. Dette problem kan efter min mening ikke
overvurderes, da studietiden er en afgørende periode af
livet både for den enkelte og for samfundet.
Det er glædeligt at flere uddannelsessteder og
sundhedsfaglige samarbejder om at give de unge den
rette hjælp, da der er nogle helt konkrete ting, man kan
gøre for effektivt at løse problemet.

Det er afgørende at unge får den rette
hjælp så tidligt som muligt, og jeg oplever
en stor efterspørgsel blandt unge på
konkrete værktøjer til at håndtere
følgende problemer

EKSAMENSANGST
PRÆSTATIONSANGST
STRESS
BEKYMRINGER I SOCIALE
SAMMENHÆNGE
OVERGANGEN FRA BARN TIL
VOKSEN
Jeg er kendt for min konkrete tilgang og
fokus på praktiske øvelser, og jeg mener,
at det bedste man kan give mennesker er
evnen til at hjælpe sig selv.

Mange studerende oplever ikke at kunne
få en henvisning til psykolog over den
almene sygesikring, eller at der er lange
ventelister på kognitiv terapi.
Det er vigtigt, at der handles på at løse
problemet blandt andet ved at tilbyde
grundlæggende selvhjælpsteknikker i
andre fora, så det bliver mere
tilgængeligt for alle.
Mange af de ting, jeg underviser i, bygger
på universelle principper og teknikker,
som alle kan relatere til, og det fungerer
derfor godt at formidle dem individuelt
såvel som til en større forsamling.

Foredrag 1: Ro på tankerne
Mange studerende oplever intenst pres i
forbindelse med studietiden og foredraget
handler blandt andet om:

At få ro i sindet
At blive bevidst om sammenhængen
mellem tanker og følelser
At få en forståelse for, hvordan stress
og tankemylder opstår
Give konkrete alternativer til
hvordan vi normalt forholder os til
bekymringer og stressende tanker
Øvelser til at skabe ro
Foredraget foregår interaktivt i det
omfang deltagerne har lyst, og der vil
være mulighed for at relatere erfaringer
fra ens eget liv til undervisningen.

Foredrag 2: Selvsikker til Eksamen
Dette foredrag målretter sig specifikt
præstationsangst og
eksamensnervøsitet. Der vil blandt andet
være fokus på:

HVAD ER ANGST?
HVORFOR OPSTÅR ANGST?
INTERAKTIV GENNEMGANG AF
FORSKELLIGE
ANGSTHÅNDTERINGSTEKNIKKER
Det handler om at give de studerende
enkle teknikker til at håndtere
præstation og eksamenssituationer

Foredrag 3: Unges Identitet
I studietiden står unge overfor mange
valg, og det er en stor opgave at navigere i.
Foredraget handler om at hjælpe unge med
at finde retning gennem at styrke
selvværdet, hvilket udgør fundamentet for
ens personlighed. De følgende emner bliver
fx taget op:

Overgangen fra ung til voksen
Forskellen på selvtillid og selvværd
At øve sig i at mærke efter og sige
til og fra ud fra egne behov
Interaktive øvelser i egenomsorg

Kontakt og Priser
1 x foredrag: kr. 4.500,2 x foredrag: kr. 8.000,3 x foredrag: kr. 10.000,(Et foredrag varer ca 1,5 time)
Efter bestilling af foredrag er der mulighed for
tilkøb af workshops fx hvis uddannelsesstedet
ønsker at tilbyde studerende med særlige behov
en mulighed for at arbejde mere i dybden med et
tema (fx eksamensangst).
Kontakt venligst:
Autoriseret Psykolog ved Det Sunde Sind
Iben Larissa Jørgensen
Vesterbrogade 62A, 1. Sal
1658 Kbh. V
Tlf: 29876337
Email: iben@detsundesind.dk
CVR: 33828926

MINE
ERFARINGER

2015: Workshops i Tinkuy København om
Stresshåndtering, mindfulness og Bevidsthed
2014 - 2015: Krisepsykolog i Dansk Krisekorps
2013 - 2014: Erhverspsykolog og Underviser i Jobcenter Rehabilitering af Sygemeldte borgere
2014 Foredrag for Dystoniforeningen i København og
Århus om Sygdom og Trivsel
2014 Workshops i Depressionsforeningens
Selvhjælpsgrupper om Trivsel
2013 Foredrag ved Depressionsforeningens
Sommerhøjskole om Trivsel
2013: Foredrag for Studerende ved Metropol om Stress,
Eksamensangst og Mindfulness
2011: Grundlagde Det Sunde Sind
2011: Oplæg ved Herlev Onkologisk Afdeling om Typiske
Reaktioner ved en Brystkræftdiagnose
2011: Uddannet Psykolog - Skrev Speciale om Minfulness
og Kognitiv Terapi
2009 - 2011: Personundersøger i Kriminalforsorgen

