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 Temadag om Dynamisk Interpersonel Terapi 

- En psykodynamisk & mentaliseringsbaseret tilgang til behandling af depression 

Underviser:  Psykolog & psykoanalytiker Marijke Marijnissen, godkendt specialist & supervisor i 
psykoterapi. Ansat i psykiatrien. 

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

Patienter, der lider af depression, er først & fremmest præget af forstyrrelser i oplevelsen af sig selv og i 
deres forestillinger om, hvordan de opleves af andre mennesker. Især ved moderat & svær depression ses 
derudover markante vanskeligheder med mentalisering. 

En gruppe forskere fra Tavistock-klinikken samt Anna Freud Centret i London har beskæftiget sig indgående 
med dette, og de har sammen udviklet en ny psykodynamisk behandlingsmetode, hvor 
mentaliseringsbaserede teknikker indgår i en fokuseret korttidsbehandling af depression.  Metoden kaldes 
Dynamisk Interpersonel terapi (DIT). Psykoanalytikerne Alessandra Lemma, Mary Target & Peter Fonagy har 
været de ledende kræfter i dette pionerarbejde. Et indledende pilotprojekt fra 2012 har vist særdeles gode 
resultater, og aktuelt er man ved at gennemføre et randomiseret forskningsprojekt, hvor metoden afprøves 
på 3 offentlige behandlingscentre med støtte fra NHS. Der satses på, at DIT kan optages som evidens-
godkendt metode i de engelske NICE-guidelines inden for det næste år. 

DIT-metoden er baseret på at afdække gennemgående relationelle mønstre hos patienten, der har været 
medvirkende til at udløse og vedligeholde de depressive symptomer.  Dette mønster defineres som et 
bestemt selvbillede, der samvirker med en specifik oplevelse af andre mennesker – en relationel stil, der er 
karakteristisk for netop denne patient. Patienten hjælpes til at forstå de livshistoriske faktorer, der kan 
have været medvirkende til at udvikle det relationelle/emotionelle mønster, men fokus holdes primært på 
den aktuelle virkelighed, overføringsrelationen og på til stadighed at stabilisere og udvikle patientens evne 
til mentalisering. -  Forløbet er manualiseret & fokuseret, baseret på 16 sessioner i alt.  

På temadagen vil der blive givet en introduktion til DIT-metoden med fokus på de særlige vanskeligheder 
med mentalisering, der ses ved depression, og hvordan der terapeutisk kan arbejdes med dette. 

Marijke Marijnissen underviser i DIT og har sammen med speciallæge & psykoanalytiker Kirsten Ilkjær 
etableret uddannelsesforløb i Danmark, se www.dit-instituttet.dk.  Se også artikel i Psykolog Nyt nr. 4 2013. 

 

Deltagere:   Psykologer & evt. læger. 

Dato:   Mandag 20/10 2014 kl. 9-16. 

Sted:     Kulturhuset Bispebjerg, Tomsgårdsvej 35, 2400 Kbhvn. NV (Gode busforbindelser:  5, 350, 21. P-
plads rundt om hjørnet:  Birkedommervej 43) 

http://www.dit-instituttet.dk/


Forplejning:   Morgenmad, let frokost, eftermiddagskaffe & kage. 

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

Tilmelding:  Senest 10/10 2014 pr. mail til Selskabets mailadresse: psykologisk-psykiatri@hotmail.com med 
angivelse af kursus ”20.10.14”, navn, medlemsnr. i DP 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. 

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 
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