
Selskab for Psykologisk Psykiatri 

Afholder Kursus 

Få kroppen med! 
- inddrag og medtænk kroppen i klientsamtalen.

Klientens umiddelbare måde at være til stede i sin krop på spiller en fundamental rolle for hans 

eller hendes samlede psykiske tilstand og funktionsmåde, og kropslige/fysiologiske tilgange til det 

terapeutiske arbejde udgør et paradigmeskift i psykoterapeutisk tankegang.  

Grundforskning viser, at traumatiske erindringer består af kropslige sanseindtryk. 

I forbindelse med traumatiske begivenheder reagerer nervesystemet automatisk bl.a. med at 

trække musklerne sammen for at beskytte kroppen mod den oplevede fare. Disse fysiologiske 

forandringer i nervesystemets funktion vil ofte vare ved selv efter, at den traumatiske hændelse er 

ophørt. 

På dette kursus vil vi fordybe os i, hvordan man kan arbejde mere effektivt ved at have et kropsligt 

fokus og i samtalen være opmærksom på at veksle mellem det somatiske niveau og det 

følelsesmæssige/kognitive niveau.  

Formen vil være en vekslen mellem teoretiske oplæg, praktiske øvelser og demonstration af, 

hvordan det somatiske niveau kan inddrages i samtalen.  

Underviseren:  
Tove Mejdahl er aut. psykolog, specialist og supervisor i klinisk psykologi, Somatic 
Experiencing Practitioner, samt underviser og terapeut i NARM (Den NeuroAffektive 
Relationelle Model) Hjemmeside: www.tmejdahl.dk 

Dato: 12 og 13 december 2016 kl. 9.00 til 16.00 

Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø

Forplejning:  Morgenkaffe med hjemmebagte boller, frokostbuffet, eftermiddagskaffe & kage. 

Deltagere: Psykologer  

Pris: 1000 kr. for begge dage for medlemmer af Selskabet, 1200 kr. for andre.  Medlemskab af selskabet  

100,00 kr. 

Tilmelding: 

 senest 11/11 2016 pr. mail til Selskabets mailadresse: psykologisk-psykiatri@hotmail.com med angivelse af 

kursus ”12+13/12-2016, navn, medlemsnr. i Dansk Psykolog Forening og evt. medlemskab af Selskabet.  

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

12+13/12-16” og eget navn. 



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

samt bruger-ID på den person, der skal godkende e-fakturaen    

Meritering:  Kurset forventes godkendt med 12 timer på specialistuddannelsen, både i Psykopatologi og 

Psykoterapi. Kursusbeviser udstedes. 

 P.b.v. 

 Susanne Bærentzen kasserer 


