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Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer (DPSP) 
 

Kursus i Klinisk Sexologi 
d. 25.-26. marts 2015 i Odense 

 
v./ Bo Møhl, professor og uddannelsesansvarlig klinisk psykolog ved  

Psykiatrisk Center, København 
 
Via kurset vil deltagerne få mulighed for at tilegne sig viden om og erfaring med forskellige 
seksuelle vanskeligheder, relateret dels til somatisk sygdom og dels til psykiske lidelser, samt 
relevante interventionsmuligheder i forhold hertil. Formen for kursusdagene vil være en 
kombination af teoretiske oplæg og diskussion suppleret med eksempler fra den kliniske praksis og 
praktiske eksempler. 
 
Fokus vil især være på praksis og berøre emner som sexologi og sundhed, sexologi og somatisk 
sygdom, samt sexologi og samliv. Derudover vil der være fokus på sexologi og psykiske lidelser, 
idet opmærksomhed også rettes mod seksuelle vanskeligheders co-morbiditet med anden 
psykopatologi. Relevante (sexologiske) behandlingsstrategier præsenteres i relation til de 
forskellige seksuelle vanskeligheder. Temaer vil bl.a. være biopsykosociale seksualitetsteorier, 
lyst, ophidselse og orgasme, seksuelle forstyrrelser, seksuelle dysfunktioner, terapeut-klient-
partner relationen, samt individuelle og par-terapeutiske sexologiske behandlingsstrategier. 
 
Bo Møhl er professor, cand. psych. & cand. mag. fra Københavns Universitet. Han er godkendt 
specialist og supervisor i psykoterapi. Gennem mange år ansat ved Sexologisk Klinik på 
Rigshospitalet. Siden 2011 uddannelsesansvarlig klinisk psykolog ved Psykiatrisk Center, 
København. Han har skrevet flere artikler og bøger om en lang række kliniske psykologiske og 
sexologiske emner, ligesom han har omfattende undervisningserfaring. Desuden er han del af 
sexologisk forskningsgruppe ved Aalborg Universitet.  
 
Tid og sted: 
Onsdag den 25. marts 2015 kl. 10.00-17.00 + torsdag den 26. marts 2015 kl. 9.00-16.00.  
Morgenkaffe begge dage ½ time før kursusstart. 
Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. (tæt ved banegården eller parkering 
ved Kvickly). Se nærmere på www.moedecenter.dk.  
 
Deltagergebyr:  
Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe begge dage: Medlemmer af DPSP kr. 
2600,-. Andre akademikere kr. 3300,-. EAN-fakturering ikke mulig. 
 
Bindende tilmelding: Senest den 11. februar 2015 via www.dpsp.dk. 
 
Meritering: 
Godkendt til Tværgående modul: 3.6. Klinisk Sexologi, 12 timer. 
 

Arrangører: DPSP, Fyn v/Henriette Rønhof Sloth (61774764) & Mette Søndergaard Riber 
(42420603) 
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