
Selskab for Psykologisk Psykiatri 

 

 Introduktionskursus i Dynamisk Interpersonel Terapi 

- Teori & metode 

Underviser: Psykolog Marijke Marijnissen, specialist & supervisor i psykoterapi 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dynamisk Interpersonel Terapi (DIT) er en effektiv ny behandlingsmetode for angst & depression, som er 

meget tæt på officiel evidensgodkendelse i England. DIT-modellen er udviklet af den internationalt 

anerkendte afdeling for psykoterapeutisk forskning på Tavistock-klinikken i London, i samarbejde med Anna 

Freud Centeret. Psykoanalytikerne Alessandra Lemma, Mary Target & Peter Fonagy har været de ledende 

kræfter i dette pionerarbejde. 

DIT-metoden hviler på psykodynamisk grundlag. Der arbejdes ud fra en teoretisk antagelse om, at 

patientens symptomer er udviklet på baggrund af indrepsykiske & interpersonelle vanskeligheder, som 

patienten ikke på egen hånd kan overskue & forstå. Forløbet er manualiseret & fokuseret, baseret på 16 

sessioner i alt. De foreløbige resultater er særdeles lovende. 

Se artikel i PN nr. 4 2013. Der er planlagt uddannelsesforløb i Danmark, se www.dit-instituttet.dk. 

Dette kursus har som formål at give en introduktion til det teoretiske grundlag & det praktiske terapeutiske 

arbejde. 

Deltagere: Psykologer & evt. læger. 

Dato: Mandag 7/4 2014 kl. 9-16. 

Sted: Kulturhuset Bispebjerg, Tomsgårdsvej 35, 2400 Kbhvn. NV (Gode busforbindelser: 5, 350, 21. 

P-plads rundt om hjørnet: Birkedommervej 43) 

Forplejning: Morgenmad, let frokost, eftermiddagskaffe & kage. 

Pris: 700 Kr. for medlemmer af Selskabet, 900 kr. for andre. 

Tilmelding: Senest 28/3 2014 pr. mail til Selskabets mailadresse: psykologisk-psykiatri@hotmail.com 

med angivelse af kursus ”07.4.14”, navn, medlemsnr. i DPF og evt. medlemskab af Selskabet. 

Desuden indbetales det relevante beløb på konto i Lån & Spar Bank 0400 4012612244 

mærket kursus ”07.4.14” og eget navn. 

Har du brug for EAN regning, så angiv dette i mailen med EAN nr. og navn & adresse på kontaktperson på 

din arbejdsplads. 

http://www.dit-instituttet.dk/
mailto:psykologisk-psykiatri@hotmail.com


Indmeldelse i Selskabet sker ved mail til samme adresse med angivelse af medlemsnr., navn & adresse samt 

den mailadresse, du ønsker, vi benytter fremover. Ligeledes ved indbetaling af 100 kr. på ovennævnte 

konto mærket ”indmelding” og eget navn. 

Kursusbevis udstedes. Kurset er godkendt i Psykologforeningen med 6 timer på specialistuddannelsen i 

psykopatologi under ”Behandling” (13.4.4.2.3). 

 P.b.v. 

 Lars Andersen, sekretær 


