
Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer (DPSP) 

"Himmel - Helvede tur retur" 
Psykoterapeutisk behandling af patienter med kompleks patologi 

 19.-20. maj 2016 i Odense 

v. Brian Kok, Cand. Psych., Specialist i psykoterapi. 

Patienter med personlighedsforstyrrelser og anden kompleks patologi stiller store krav til 
den terapeutiske behandling. Ubevidste forsvarsmekanismer udfordrer terapeuten og ofte 
fører disse forsvarsmekanismer til alliancebrud med risiko for forværring af patientens 
symptomer. Terapeuten bliver ofte uforvarende bærer af svære følelsesmæssige tilstande 
og ikke sjældent aktiveres stærke modstridende følelser hos patienten tidligt i 
behandlingsforløbet. Alt sammen faktorer der stiller store krav til terapeutens 
refleksionsevne, tekniske færdigheder og ikke mindst evnen til at iagttage og regulere 
egne følelser. 

Med udgangspunkt i behandlingsmetoden ISTDP – Intensive Short Term Dynamic 
Psychotherapy illustreres arbejdet med patienter med kompleks patologi via gennemgang 
af videooptagelser af assessment terapi og opfølgende behandlingssessioner. 
Undervisningen inddrager begrebet modoverføring og illustrerer, hvordan dette i praksis 
kan finde anvendelse i behandlingen. Der perspektiveres til neuropsykologisk forskning og 
forskning omkring nonspecifikke eller fælles faktorer på tværs af de forskellige 
terapeutiske skoler. 

Brian Kok har i en årrække arbejdet i psykiatrisk regi såvel som i privat praksis. Han er 
specialist i psykoterapi og under uddannelse til specialpsykolog i psykiatri. Han har en 2 - 
årig uddannelse i gruppepsykoterapi fra Institut for Gruppeanalyse i Aarhus samt en tre - 
årig uddannelse i ISTDP v. Patricia Coughlin. Han forestår i samarbejde med Jon 
Frederickson fra ISTDP Institute, Washington (www.istdpinstitute.com) undervisning og 
træning af psykologer i ISTDP på landsplan samt superviserer og underviser læger under 
uddannelse til speciallæge i psykiatri. 
      
Tid og sted: 
Torsdag den 19. maj kl.10.00-17.00 + Fredag den 20. maj 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. 2400,- , andre akademikere kr. 2900,-. EAN-fakturering ikke mulig. 
Bindende tilmelding: Senest d. 18. april 2016 via www.dpsp.dk. 

Meritering:  
Søges godkendt under: anden teoretisk referenceramme 12.4.4.2.3, 12 timer 
Arrangører: DPSP, Fyn v/Malene Hinrichsen (6160 1696), Henriette Sloth, Tina Malchow-

Møller, Lykke Birkeland & Mette Riber

http://www.moedecenter.dk
http://www.dpsp.dk

