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’Det eksistentielle møde’ - at arbejde med den 
eksistentielle tilgang til psykoterapi i psykiatrien 
 
Underviser: Vibe Strøier  
 
Eksistentiel psykologi repræsenterer en sammensmeltning af filosofi og psykologi. Det filosofiske 
grundlag blev skabt af bl.a. Søren Kierkegaard og Jean Paul Sartre og siden fortolket af mange 
forskellige psykologer. Fælles er, at målet for menneskets udvikling er at opnå autenticitet. 
At opnå autenticitet på det personlige plan er: At leve sit liv som den, man er. Man tager en række 
beslutninger i livet. Beslutninger indebærer en mental proces, hvor det at prøve noget nyt ved at 
kaste sig ud i en uvis fremtid skal vejes op imod at vælge trygheden ved at gøre, som man plejer. 
 
Formål  
At give psykologerne de mest nødvendige forudsætninger for at guide patienterne gennem en 
proces med forandringer, der er nødvendige for at de bevæger sig i retning af et godt liv.  At få 
indsigt i at hvordan man kan indgå i og gennemføre behandlingsopgaver med brugen af den 
eksistentielle behandlingsmetode.  
  
Temaer  
Der fokuseres på følgende: Rollen som behandler, herunder belysning af betydningen af patientens 
problemstilling for valget af eksistentielle behandlingsmetoder. Indsigt i relevante eksistentielle 
begreber, overvejelser og metoder i psykologens kliniske arbejde, herunder evne til at opstille 
kriterier for valg af metode, intervention og evaluering. 
 
Form 
Teoretiske oplæg blandet med refleksion over indholdet og læringen. 
 
Underviser 
Vibe Strøier, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og arbejds- og 
organisationspsykologi. 
 
 
Deltagere: Psykologer & evt. læger. 
Dato: onsdag d. 21. januar 2015 kl. 9-16. 
Sted: Dansk Psykolog Forening – Stockholms gade, KBH Ø 
Forplejning: Morgenkaffe m. croissanter, frokost, eftermiddagskaffe & kage. 
Pris: 750 kr. for medlemmer af Selskabet, 900 kr. for andre. 
Tilmelding: Senest 10/1 2015 pr. mail til Selskabets mailadresse: psykologisk-psykiatri@hotmail.com med 
angivelse af kursus ”21.01.15”, navn, medlemsnr. i DP og evt. medlemskab af Selskabet. Desuden 
indbetales det relevante beløb på konto i Lån & Spar Bank 0400 4012612244 mærket kursus ”21.01.15” og 
eget navn. 
Har du brug for EAN regning, så angiv dette i mailen med EAN nr. & adresse på kontaktperson på din 
arbejdsplads. 



Indmeldelse i Selskab for Psykologisk Psykiatri 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. (kontingent) på ovennævnte konto mærket ”indmelding” og eget navn. 
 
Meritering: Søges godkendt med 6 timer i specialistuddannelser, både i Psykopatologi og Psykoterapi. 
Kursusbevis udstedes. 
 
Læs mere på Selskabets hjemmeside www.dp.dk under ”selskaber”. 


