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Society for Psychotherapy Research
45th Annual Meeting 25-28 juni 2014
København
www.spr2014.com

Ved DPSPs generalforsamling i marts rokerede
Henriette Rønhoff Sloth og Werner Regli.
HRS er nyt bestyrelsesmedlem og WR ny
suppleant til bestyrelsen.
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Sommeren 2014

DPSP Update
Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer
Selskabet havde for nylig besøg af Emmy van Deurzen. Med 165 tilmeldte var der tale om et af de
hidtil største internationale seminarer i Århus. Uanset skiftende zeitgeist har den eksistentielle
psykoterapi en magnetisk effekt på psykologer. Den eksistentielle retning har fødderne solidt
plantet i psykologiens ophav – filosofien. Er det det der bringer os sammen på tværs af retninger i
psykoterapien? Emmy van Deurzen gjorde den eksistentielle forståelse lysende klar: Fremfor
stræben efter eliminering skal problemer og symptomer tages imod med åbenhed, accept og mod,
som en central kilde til udvikling og mening. En problem- og symptomfjendsk holdning kan derimod
føre til psykoterapeutiske metoder og medicinering der svækker livsgnist og kreativitet.
DPSPs bestyrelse var talstærkt mødt frem til DP’s generalforsamling. En række forslag stillet af
medlemmer af DPSPs bestyrelse blev vedtaget. Vi har ved generalforsamlingen og ved
formandskollegier bakket op om, at decentrale enheder frit kan udbyde og prissætte kurser, og vi
indgår gerne i dialog med DPs centrale kursusafdeling om, hvordan kursusvirksomheden bedst
kan understøttes til fordel for medlemmerne. DPSP vil naturligvis fortsat udbyde kurser af høj
kvalitet til lave priser via en frivillig indsats fra DPSPs bestyrelse og udvalg. Som noget særligt fik
DPSPs Online-udvalg vedtaget et forslag om en ny DP-forskerpris.
Werner Regli blev udnævnt æresmedlem af DP efter en mangeårig ukuelig ildsjæleindsats til fordel
for DPSP og Dansk Psykolog Forening. I DPSP regi har Werner Regli stået i spidsen for at bringe
verdensnavne som Salkovskis, Sharff, Stern og Fonagy til Danmark, og bl.a. herigennem
medvirket til et stærkt stigende medlemstal. Werner Regli er visionær og brænder blandt meget
andet for udvikling af systematisk kvalitetssikring af internetbaserede psykologydelser samt
udvikling af DPSPs Videotek som har en vigtig uddannelsesmæssig og historisk betydning.
Ved DPs GF blev det vedtaget, at DP lovgivningsmæssigt skal arbejde for, at ikke-autoriserede
psykologer ikke selvstændigt må praktisere indenfor klinisk behandling. Vi har brug for
professionalisering og kvalitetssikring. Men behandling dækker juridisk over en bred vifte af
kliniske aktiviteter som ikke under en hat lovgivningsmæssigt kan gøres til forbeholdt virksomhed
for autoriserede psykologer. Eksempelvis rådgivning. Og autorisation giver jo ikke kompetencer på
specialeniveau med hensyn til psykoterapi. Hvorvidt psykoterapi i lovgivningen skal forbeholdes
specialister i psykoterapi er et andet spørgsmål. Det vedtagne forslag fremstår derfor
uhensigtsmæssigt. Af vedtagelsen fremgår desuden, at DPs politiske ledelse skal gennemføre
forslaget i samarbejde med styrelsen for sektionen af privatpraktiserende psykologer. Vi forventer
at øvrige relevante decentrale enheder medinddrages i processen.
DPSPs medlemmer ønskes en rigtig god sommer!
Klaus Pedersen
Formand f. DPSP
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19.-20. juni 2014 i Odense

Kursus i Lovgivning & Etik i relation til
psykologarbejde inden for voksenområdet
v/ Søren Birkeland
speciallæge i almen medicin, ph.d., cand. jur.
Via kurset vil deltagerne opnå viden om den relevante lovgivning samt etiske problemstillinger i
forbindelse med psykologarbejde inden for voksenområdet. Fokus vil være dels på de relevante
love inden for voksenområdet (psykologloven, forvaltningsloven, relevant lovgivning indenfor social
og sundhedsområdet), dels på etikken i relation til de forskellige psykologiske arbejdsopgaver inden for voksenområdet, som fx terapeutiske forløb, udfærdigelse af rapporter, samarbejdsrelationer, rådgivning og anden form for formidling.
Formen for kursusdagene vil være en kombination af teoretiske oplæg og fælles drøftelse/diskussion suppleret med eksempler fra den kliniske praksis og praktiske eksempler. Deltagerne opfordres til selv at medbringe egne etiske og lovgivnings-dilemmaer.
Søren Birkeland, speciallæge i almen medicin, ph.d. cand. jur., underviser begge dage. Har en
ansættelse som adjunkt med henblik på undervisning og forskning i ”Lov og Etik” på Institut for
Psykologi, Syddansk Universitet. Er desuden ekstern lektor ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet med henblik på undervisningen i ”Professionsetik” på sundhedsvidenskab.
Tid og sted:
Torsdag d. 19. juni 2014 kl. 10.00-17.00 + fredag d. 20. juni 2014 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.
2500,- /andre akademikere kr. 3200,-. EAN-fakturering ikke mulig.
Meritering:
Kurset er godkendt på Voksenmodulet – fælles for specialistuddannelserne på voksenområdet,
som 10.6. ”Lovgivning og Etik i relation til psykologarbejde inden for voksenområdet”, 12 timer.

NB:KURSET ER AFLYST !

Arrangører: DPSP, Fyn v/ Mette Søndergaard Riber & Tina Malchow-Møller.
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19. september 2014 i Aarhus
På Radisson Blu Scandinavia

“Mærkelige Menneske”
Seminar om moderne personlighedspsykologi
v. Finn Skårderud & Henrik Høgh Olesen
Personlighedspsykologien udgør et grundfjeld for de fleste af psykologiens enkeltdiscipliner og i
særlig grad for den kliniske psykologi. Er man som menneske interesseret i selvforståelse, og er
man som psykolog engageret i rådgivning, supervision eller psykoterapi, så er
personlighedspsykologien uomgængelig.
Her i foråret 2014 udkom bogen ”Mærkelige Menneske” som giver et nyt og integrativt perspektiv
på personligheden. Bogen er bygget op over tre forskellige personlighedsniveauer, der spænder
fra biologi og evolution over motiver, behov, mål og handlinger til kultur, samfund og de
identitetsskabende fortællinger, vi alle konstruerer for at meningsfylde og sammenbinde de
aspekter, et menneskeliv består af.
DPSP har den store glæde, at vi sammen med forlaget Plurafutura kan præsentere dette
spændende seminar - inklusiv et eksemplar af bogen til hver deltager - hvor førende teoretikere og
klinikere indenfor feltet har udfoldet deres viden.
På seminaret præsenterer vi to spændende og velrenommerede bidragsydere til bogen
“Mærkelige Menneske”:
 Henrik Høgh-Olesen, professor i social- og personlighedspsykologi, Aarhus Universitet, er
forfatter og redaktør på bogen. Han vil lede os sikkert gennem seminaret og præsentere
det biologiske og evolutionære perspektiv på personligheden. Han vil også belyse de menneskelige frihedsgrader; kan mennesker blive hvad som helst og hvem som helst? Hvor frit
er mennesket, og hvor stort er vores handlerum egentlig?
 Derudover har vi den glæde, at den norske psykiater Finn Skårderud igen besøger DPSP i
Aarhus. Finn Skårderud er professor på Universitetet i Oslo med specialområde indenfor
psykoterapi og særligt udvikling af mentaliseringsbaseret terapi. Han har stor klinisk erfaring med personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og eliteidrætsudøvere. På seminaret
om “det mærkelige menneske” vil Finn Skårderud præsentere personligheden indenfor moderne psykodynamisk forståelse og udfolde begreber som selv og identitet samt de faktorer, der rammesætter den senmoderne personlighedsdannelse.
Tid og sted:
Fredag d. 19. september 2014 kl. 9.00-16.00. Morgenkaffe ½ time før kursusstart. Radisson Blu,
Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.
Deltagergebyr:
Medlemmer af DPSP kr. 1090,- /andre deltagere kr. 1490,-. Prisen er inklusiv moms, forplejning og
et eksemplar af bogen ”Mærkelige Menneske”. EAN-fakturering ikke mulig.
Bindende tilmelding: Senest d. 8. august 2014 via www.dpsp.dk. Begrænset antal pladser.
Arrangører: DPSP-Århus
v/ Lone Gerup Adamsen & Mette Weiss Mose, i samarbejde med Plurafutura publishing
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Fredag d. 3. oktober 2014
Radisson Blu Royal
DPSPs Internationale seminar i
København

PhD David Schnarch
The Sexual Ecology Love
Relationships
David Schnarch, PhD, Klinisk Psykolog
The Marriage & Family Health Center
Det er os en meget stor glæde at kunne præsentere David Schnarch leder af the Marriage
& Family Health Center, Colerado. Dr. Schnarch er klinisk psykolog, anerkendt sexolog &
parterapeut, og forfatter til en række internationale bestsellere om parforhold og intimitet. Dr.
Schnarch modtog i 2013 American Psychological Association’s Award for Distinguished
Contributions to Professional Practice.
Tema for seminaret er parterapi, med særligt fokus på seksuelle vanskeligheder og intimitet i
parforholdet. David Schnarch vil indføre os i sin metode Crucible® Therapy, som er en integration
af parterapi og sexologi. Metoden tager afsæt i at hjælpe parret til, at opnå et bedre seksuelt
samliv via terapeutisk arbejde med intimitet og passion. Der er således fokus på parrets
’personlige’ udvikling fremfor kommunikationsstile, og på det, at lære om, og tale om de ting, der er
vanskelige, og fremkalder angst. Et af nøglebegreberne er arbejdet med emotional griedlocks
Deltagerne vil på seminaret lære nye metoder til, at løse disse vanskelige emotionelle fastlåsninger
hos par.
Tid og sted:
Fredag d. 3. oktober 2014, kl. 8:50-16:15 + reception. Morgenkaffe og registrering kl. 7:30.
Radisson Blu Royal, Hammerichsgade 1, 1611 København V.
Deltagerpris:
 1090 kr. inkl. moms for medlemmer af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer
 750 kr. inkl. moms for studerende, som er medlemmer af Dansk Psykolog Forening
 1550 kr. inkl. moms for andre akademikere
Prisen inkluderer frokost, morgen og eftermiddagskaffe. EAN fakturering er ikke muligt.
Kandidatmedlemmer af Dansk Psykolog Forening, som ønsker at indmelde sig i DPSP, kan for
150 kr. i årskontingent melde sig ind via dpsp.dk
Tilmelding: Tilmelding foretages via dpsp.dk. Tilmeldingen er bindende. Sidste frist for tilmelding
er 29. august 2014. Regler for tilmelding og afmelding ses på hjemmesiden.
Meritering: Søges godkendt med 6 timer i relevante specialistuddannelser
Arrangører: DPSP v/ Mette Lise Vinum & Klaus Pedersen
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Lørdag d. 4. oktober 2014
i DP, Stockholmsgade 27

Intensiv Workshop med
David Schnarch
Conducting Crucible® Therapy with
Difficult Couples
David Schnarch, PhD, Klinisk Psykolog
The Marriage & Family Health Center
Det er en stor glæde for os at kunne præsentere David Schnarch, Ph.D., som er leder af the
Marriage & Family Health Center. Han er klinisk psykolog, anerkendt sexolog og parterapeut, og
forfatter til en række internationale bestsellere om parforhold og intimitet. I 2013 var han desuden
modtager af APA Award for Distinguished Contributions to Professional Practice.
Tema for workshoppen:
Alle terapeuter møder i deres arbejde par hvor fremskridtet går i stå. Det synes som om nogle par
ikke kan bevæge sig, at de sidder fast i fastlåste, dårlige interaktionsmåder. Andre par opnår god
indsigt, og oplever flere ‘gennembrud’ i deres parterapi, som desværre efterfølges af ‘tilbagefald’
og ‘nulstilling’ af parforholdssituationen. At hjælpe disse par til relational forandring, kan være en
stor udfordring for terapeuten. der kræver forskellige terapeutiske strategier. Denne 1-dags
workshop fokuserer på, at udføre differentierings-baseret parterapi, med svære klienter, fanget i
parforhold, der ikke bevæger sig. Deltagerne vil på workshoppen lære nye metoder til, at løse
emotionelle fastlåsninger, og hjælpe parene til at bevæge sig.
Tid og sted: Lørdag d. 4. oktober 2014, kl. 9:00-16:30. Morgenkaffe og registrering fra kl. 8:30.
Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø..
Deltagerpris: 1350,00 kr. inkl. moms for medlemmer af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for
Psykologer - 1650 kr. inkl. moms for andre akademikere. Prisen inkluderer frokost, morgen og
eftermiddagskaffe. EAN fakturering er ikke muligt. Kandidatmedlemmer af Dansk Psykolog
Forening, som ønsker at indmelde sig i DPSP, kan for 150 kr. i årskontingent melde sig ind via
dpsp.dk
Tilmelding: Tilmelding foretages via dpsp.dk.Tilmeldingen er bindende. Sidste frist for tilmelding er
29. august 2014. Regler for tilmelding og afmelding ses på hjemmesiden.
Deltager antal: Max. 20, efter først til mølle princippet.
Meritering: Søges godkendt med 6 timer i relevante specialistuddannelser
Arrangør: DPSP v/ Mette Lise Vinum
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6. november 2014 i DP-København

Internetbaserede psykologydelser
Aften debatmøde kl. 18.30-22
For at sikre så mange interesserede af DPSPs medlemmer som muligt kan deltage har
vi arrangeret et gratis aftenmøde i Stockholmsgade 27 med lidt kaffe og kage. Flere
personer fra hele landet i vil deltage i debatten om psykologers fremtid på internettet,
inklusive hovedparten af vort online-udvalg. Den 28.marts 2014 gennemførte onlineudvalget et velbesøgt internetseminar. Indlæggene fra foredragsholderne kan ses
på hjemmesiden dpdp.dk >> Ved DPs generalforsamlingen 2014 fik online-udvalget +
Medietek-udvalgets medlemmer vedtaget et forslag om nedsættelse af et panel til gavn
for internetbaserede psykologydelser.

Spørgsmål som er nødvendige at stille i debatten:
Hvor står den danske forskning nu indenfor internetbaserede psykologydelser?
Hvordan har DP den 6. november fulgt op på vort GF-forslag om panel ?
Hvorledes forholder fagnævnet sig til den nye internetudvikling?
Hvor langt er den norske og svenske udvikling?

***
Debataftenen kan få indflydelse på et planlagt kommende heldagsseminar om
fremtidens internetbaserede psykologydelser i Danmark.
Heldagsseminaret finder sted i DP, Stockholmsgade 27, 2100 københavn Ø
den 20. november 2015 kl. 9.00-17.00

***

Arrangører: DPSP v/ Online-udvalget & Videotek-udvalget /Werner Regli
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1.-2. december 2014 i Odense

Kursus i Eksistentiel Psykoterapi
Specialiseringsmodulet, anden teoretisk referenceramme (12 timer)
v./ Vibe Strøier, cand. psych., specialist og supervisor
Formålet med kurset er at give deltagerne en basal indføring i eksistentiel psykoterapi i dens
fænomenologiske udformning, som den er udviklet af professor Ernesto Spinelli. Kurset tager
udgangspunkt i Spinellis videnskabelige, teoretiske og kliniske arbejde og hans model: ”The
Structural Model for Existential Practice”. Der vil være en basal indføring i den eksistentiel filosofiske grundlagsteori og kliniske teori, sammenhængen herimellem og empirisk forskning
vedrørende den pågældende teori, samt indføring i eksistentiel psykoterapeutisk metode med
eksempler fra klinisk praksis.
Om underviseren:
Vibe Strøier er cand. psych., specialist og supervisor i psykoterapi samt arbejds- og
organisationspsykologi. Hun har mange års erfaring med såvel psykoterapi som
udviklingsprocesser i organisationer.
Tid og sted:
Mandag og tirsdag d. 1.-2. december 2014. Begge dage kl. 9.00-16.00. Morgenkaffe ½ time før
kursusstart. Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. Se nærmere på
www.moedecenter.dk.
Deltagere:
Max. 25 psykologer.
Deltagergebyr:
Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe begge dage: Medlemmer af DPSP kr.
2600,-, andre akademikere kr. 3100,-. EAN-fakturering er ikke muligt.
Bindende tilmelding:
Senest d. 15.oktober 2014 via www.dpsp.dk.
Litteratur:
Ernesto Spinelli: Eksistentiel psykoterapi i praksis. Hans Reitzels forlag 2008
Mick Cooper: Eksistentielle terapier. Dansk Psykologisk forlag 2011
Meritering:
Kurset er forhåndsgodkendt til Specialistuddannelsen i psykoterapi, voksne, specialiseringsmodulet, 12.4.4.2.3. Anden teoretisk referenceramme (12 timer).

Arrangører: DPSP-Fyn v/ Tina Malchow-Møller (312 50 412), Henriette Rønhof Sloth, Malene
Hinrichsen, Lykke Birkeland & Mette Riber
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Fredag d. 8. maj 2015
Radisson Blu Scandinavia
DPSPs Internationale seminar i
Aarhus

John F. Clarkin
Personlighedsforstyrrelser
-Foreløbigt tema-

Professor i klinisk psykologi John F. Clarkin, PhD
John F. Clarkin er professor i klinisk psykologi ved Weill Cornell Medical College i New York, og
co-director ved Personality Disorders Institute of the New York Presbyterian Hospital, and the
University Hospital of Cornell and Columbia og tidligere præsident for the International Society for
Psychotherapy Research.
Dr. Clarkin er internationalt anerkendt foredragsholder om moderne psykodynamisk
objektrelationsteori. Han har skrevet en lang række artikler og bøger om
personlighedsforstyrrelser, differentieret terapiplanlægning og overføringsbaseret terapi (TFP),
herunder bøgerne Psychotherapy for Borderline Personality: Focusing on Object Relations (2006)
og Psychotherapy for Borderline Personality (1998) og er co-editor på det omfattende værk Major
Theories of Personality disorder (2005).
Det er derfor til stor glæde for selskabet, at John Clarkin har accepteret at komme til det internationale seminar i Aarhus i foråret 2015. Et nærmere program følger ved senere annoncering.
Tid og sted:
8. maj 2015 kl. 8:50-16:15. Morgenkaffe og registrering kl. 7:30.
Radisson Blu Scandinavia, Banegårdspladsen 1, Aarhus.
Deltagerpris: 1090 kr. inkl. moms for medlemmer af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for
Psykologer, 750 kr. inkl. moms for studerende, som er medlemmer af Dansk Psykolog Forening,
1550 kr. inkl. moms for andre akademikere. Prisen inkluderer morgen- og frokostbuffet samt
eftermiddagskaffe. EAN fakturering er ikke muligt.
Tilmelding: Tilmelding foretages via www.dpsp.dk. Tilmeldingen er bindende. Sidste frist for
tilmelding er fredag d. 27. marts 2015. Regler for tilmelding og afmelding ses på hjemmesiden.
Meritering: Seminaret søges godkendt i relevante specialistuddannelser.
Arrangører: DPSP v/Ole Karkov & Klaus Pedersen
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Bestyrelsen:

Sekretariat:

Formand: Klaus Pedersen
Mail: klauspedersen.dk@gmail.com

Sekretær: Lotte Dehli
Mail: ld@dpsp.dk

Næstformand: Kirsten Rosenkrantz Grage
Mail: kirsteng@privat.dk
Kasserer: Finn Korsaa
Mail: fk@dpsp.dk

Telefontid:
Tirsdag 18.00 – 19.00
Tlf: 21 41 85 95

Bestyrelsesmedlem: Henriette McKenzie Rønhof Stoth
Mail: psykolog@henriettesloth.dk
Bestyrelsesmedlem: Anne Vonger Kaas
Mail: anne.vonger@mail.dk
Bestyrelsesmedlem: Mette Vinum
Mail: mette.vinum@gmail.com
Bestyrelsesmedlem: Malene Hinrichsen
Mail: psykolog@mahi.dk
Suppleant: Marie Louise Rørne
Mail: marielouise@roerne.dk.
Suppleant: Lone Gerup Adamsen
Mail: lga@gefiber.dk
Suppleant: Werner Regli
Mail: regli@mail.tele.dk

Århus-udvalget:
Lone Adamsen, Mette Weiss Mose, Ole Karkov Østergård, Krista Straarup, Maria Lægsgaard Kristensen &
Klaus Pedersen
Odense-udvalget:
Malene Hinrichsen, Tina Malchow-Møller, Henriette McKenzie Rønhof Sloth & Lykke Birkeland
Videotek-udvalget:
Jens Berthelsen, Birgit Vrang, Birgitte Brun & Werner Regli
Online udvalget: Werner Regli, Kim Mathiasen, Morten Fenger, Anne-Marie Thuesen, Anne Sophie Bauer,
Iben Sejerøe-Szatkowski, Kit Lisbeth Jensen, Mehrak Salimi, Eric Allouche og Johan Eklund.
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