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INFORMATION FRA BESTYRELSEN

Kære medlem af DPSP
Nu er tiden kommet til et vinterbrev med informationer om selskabets
kommende aktiviteter. Bestyrelsen håber, at du finder aktiviteterne
spændende og har lyst til at deltage i dem.
Tak fordi du støtter op om vort selskab, som nu har over 900 medlemmer,
hvilket har givet selskabet større muligheder for at afholde aktiviteter, vi
ikke tidligere så os i stand til. Derfor er 2007 et år med flere aktiviteter
end tidligere. Udover vores sædvanlige aftenmøder og generalforsamling
indbyder vi som noget nyt til et kursus i forskningsmetodologi samt et
heldagsseminar om parterapi i foråret.
Vedrørende det store heldagsmøde med Yalom og Spinelli i efteråret 2007!
I starten af marts annonceres dette møde i Psykolog Nyt. Vore medlemmer
har særlige tilmeldingsrettigheder 2 måneder før denne annoncering. Der
følger med vinterbrevet et girokort, der alene vedrører heldagsmødet. Det
skal understreges, at girokortet medsendes som et tilbud til interesserede
og for at sikre vore medlemmer denne særlige begivenhed.
I forbindelse med arrangementet er der åbnet for, at andre faggrupper end
psykologer med psykoterapeutisk interesse kan deltage, dog højst med
25%. Bemærk at henvendelse vedr. dette stormøde, skal være via en særlig
mail: dpsp_yalom@mail.dk
Vi anbefaler dig at holde dig orienteret om selskabets kommende
aktiviteter via Psykolog Nyt og selskabets hjemmeside: www.dp.dk >
selskaber > Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer.
Godt nytår og på gensyn allerede i foråret 2007.
Mange hilsener
p.b.v. formand Werner Regli og sekretær Susanne Avlastenok
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AKTIVITETSPROGRAM 2007
Aftenmøde:
TID:
Tirsdag den 28. februar 2007 kl. 19.00-21.00
STED:
Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
” Om mystik og realiteter i det maskuline univers” v/Finn Korsaa
I anledning af udgivelsen af Korsaas nye bog: Naturens muntre søn, Hans
Reitzels forlag, 2007, vil han tale om den maskuline psykologi i tilknytning
til det psykoterapeutiske arbejde og i særdeleshed i parterapi. I kølvandet
på 30 års omstillingsproces i forbindelse med kvindens nyerhvervede rolle
og status i familie og samfundsliv, har identiteten som mand været under
pres. I dette indlæg vil mandens muligheder, identitet og roller blive belyst
i relation til kærlighedsforholdet og familielivet.
Finn Korsaa (f.1941) er magister i psykologi fra Københavns Universitet og
autoriseret klinisk psykolog. Har skrevet bøger, kronikker og artikler om
par- og familieforhold. bl.a. Parforhold og børneopdragelse der udkom på
forlaget Rosinante i 2001 (www.korsaa.dk).
Det vil på mødet være muligt at købe Naturens muntre søn, (med rabat!).
Arrangører: Finn Korsaa & Werner Regli
Generalforsamling og aftenmøde
TID:
Onsdag den 28. marts 2007 kl. 18.00-21.30
STED:
Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
Generalforsamling kl. 18.00-19.00, fællespisning kl. 19.00-19.30 og et
foredrag kl. 19.30-21.30.
Du har hermed fået den skriftlige indkaldelse. På vor hjemmeside vil du
senest 4 uger inden finde generalforsamlingens mødepunkter samt de
indkomne forslag. Husk at tilmelde dig fællesspisningen som er gratis via
mail til susanneavlastenok@mail.dk.
Foredrag: ”Den nyeste forskning indenfor moderne relationel forståelse
og behandling af borderline-lidelser” v/Carsten René Jørgensen
Carsten René Jørgensen er cand.psych. Ph.D., lektor i klinisk psykologi ved
Psykologisk Institut Aarhus, gruppeanalytisk psykoterapeut ved Klinik for
Personlighedsforstyrrelser, Psykiatrisk Hospital, Risskov.
Nyeste bog: ”Personlighedsforstyrrelser” af Carsten René Jørgensen,
Akademisk Forlag.
Arrangør: Werner Regli
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Kursus i Forskningsmetodologi
TID:
tirsdag den 17/4, mandag den 23/4, tirsdag den 8/5 og
torsdag den 31/5 2007.
STED:
Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, København Ø
Undervisere: Psykolog, ph.d. Susanne Harder og psykolog, ph.d. Stig
Poulsen, Institut for Psykologi, Københavns Universitet (begge godkendte
specialister og supervisorer i psykoterapi)
Målgruppe: Psykologer under specialistuddannelsen på den gamle ordning.
Indhold: Formålet med kurset er at give deltagerne en sådan viden i
forskningsmetodologi, at de er i stand til selvstændigt og kritisk at vurdere
empiriske undersøgelser, herunder design, undersøgelses-redskaber,
rekruttering og de mest almindelige statistiske og kvalitative
analyseformer. Formålet er endvidere at give deltagerne de nødvendige
forudsætninger for selv at kunne tilrettelægge empirisk funderede
undersøgelser af faglige problemstillinger.
Kurset vil gennemgå relevante emner indenfor psykologisk forskning med
særligt fokus på psykoterapiforskning. Blandt temaerne vil være: Hvad er
videnskabelig evidens?, formål og hypoteser i klinisk forskning, design og
undersøgelsesmetoder, vurdering af videnskabelige artikler, gennemgang af
konkrete forskningsprojekter samt elementær statistik i tilknytning til
konkrete problemstillinger.
Arbejdsformen vil bestå i en vekslen mellem oplæg, øvelser og
diskussioner. Desuden vil der være mulighed for supervision på egne
projekt ideer. Kurset er godkendt af Dansk Psykolog Forening, idet det
opfylder kravene i den psykoterapeutiske specialistuddannelse om 25
timers teoretisk undervisning vedr. forskning/forskningsmetode (pkt.
D.1.5.).
Antal undervisningstimer: 25 timer
Max antal deltagere: 30
Tilmelding: inden den 1. marts 2007 via mail til sekretæren
(susanneavlastenok@mail.dk), der vil fremsende girokort til de deltagere,
der får plads på kurset. Tilmeldingen skal være med navn og medl.nr. og er
bindende. Optagelse følger først-til-mølle-princippet.
Pris: kr. 3.500, hvilket inkluderer kursusafgift, kursusmaterialer, kaffe/te
og frokost på alle kursusdage.
Arrangører: Anne Vonger Kaas & Kirsten Rosenkrantz Grage
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Heldagsseminar
TID:
Onsdag den 23. maj 2007 kl. 8.15-16.30
STED:
Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
”Parterapi og mægling” v/ Kirsten Seidenfaden, Finn Westh og Finn
Korsaa
Program
8.15

Modtagelse/indskriving + kaffe/te m. morgenbrød & frisk frugt

9.15

Kirsten Seidenfaden vil fortælle om Relations Fokuseret Terapi, der bygger
på en integration af systemisk tænkning og den nyere psykodynamiske teori
og forskning indenfor tilknytningsteorierne samt den affektive neurobiologi.
Parterapien fokuserer på den anerkendende dialog parterne imellem, der
via en forståelse og emotionel oplevelse kan skabe grobund/ramme for
udviklingen af en mere tryg voksen tilknytning.
Terapeutisk bygger Relations Fokuseret Terapi især på Carl Rogers
klientcentrede terapi, Harville Hendrix udvikling af imago relationsterapi,
Daniel Sterns udviklingspsykologi, og Peter Fonagys arbejder med
tilknytning og mentalisering integreret med de systemiske og narrative
metoder. Relations Fokuseret Terapi benyttes også i forhold til børnene,
både indirekte via forældrerelationen og direkte mellem børn og voksne.
Kirsten Seidenfaden er Cand. Psych., Klinisk Psykolog og Specialistgodkendt
i psykoterapi og supervision. Hun er Par-Relationsterapeut og leder af Det
Danske Imago Institut – Center for Relationsterapi.

10.45

Kaffepause

11.00

Finn Westh vil tage udgangspunkt i udviklingen fra kærestepar til
forældrepar og tale om betydningen af, at tosomheden i parforholdet
udvikler sig til en tosomhed i forældreskabet. Med afsæt heri beskrives de
dilemmaer, forældre kan komme i med deres opdragelse på det personlige
plan, såvel som på familieplanet. Han fortæller om, hvorledes
Familieterapeuten kan bruge den nye forældrestilstest: Parents Preference
Test - PPT til at spore forældrene ind på deres personlige dilemmaer såvel
som dem, der udvikles i spillet dem imellem. Samt hvorledes dilemmaerne
kan italesættes og behandles gennem beskrivelserne af deres
kompetencebilleder og dilemmabilleder på et kognitivt og systemisk
grundlag.
Finn Westh er Cand.psych. og supervisor i familieterapi. Finn Westh har
beskrevet sine ideer og tanker i bogen I dialog med familien.

12.30

Frokostbuffét inkl. 1 vand (kantinen i Stockholmsgade)

13.30

Finn Korsaa vil tale om mægling i parforhold ud fra den erfaring at mange
par lever uafklarede i forholdet til hinanden. En del unge forældrepar
ønsker af ideologiske grunde ikke at være forpligtede overfor deres partner,
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ofte med den konsekvens at de knytter sig til deres børn med følelser af
parforholdslignende karakter. Korsaa vil med eksempler fra praksis vise
hvordan disse udviklingstendenser i familien får konsekvenser for barnets
mulighedsbetingelser for en følelsesmæssig adskillelse. Finn Korsaa er Mag.
Art. Psyk. Autoriseret klinisk psykolog og gruppeanalytisk psykoterapeut.
Har skrevet bøgerne Parforhold og børneopdragelse, Rosinante 2001;
Naturens muntre søn, Hans Reitzels forlag 2007 (www.korsaa.dk).
14.45

Kaffepause

15.15

Panel/discussion om forskelle og ligheder i strategi og praksis samt evt.
inddragelse af erfaring fra medlemmerne (ordstyrer WR).

16.30

Afslutning

Arrangementet
er
forbeholdt
DPSPs
medlemmer,
dog
kan
psykologistuderende medlem af Dansk Psykolog Forening få adgang til
deltagelse til en reduceret pris af kr. 590 inkl. moms hvis ikke kurset er
overtegnet af medlemmer.
Det forventes at psykoterapeutisk fagnævn godkender heldagsmødet med 6
timer af D.1. og at deltagelse bidrager til at opfylde kravet om
vedligeholdelse af specialistuddannelsen.
Pris: kr. 690,Max antal deltagere: 50
Tilmelding: inden den 1. april 2007 via mail til sekretæren
(susanneavlastenok@mail.dk), der vil fremsende girokort til de deltagere,
der får plads på kurset. Tilmeldingen skal være med navn og medl.nr. og er
bindende. Optagelse følger først-til-mølle-princippet.
Arrangører: Finn Korsaa & Werner Regli
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Heldagsseminar
Tid:
Fredag 28. september 2007
Sted:
Radisson SAS Scandinavia Hotel, Copenhagen, Amager Boulevard
70, København S
“Existential Psychotherapy” - The Challenge of Being in Individual and
Group Psychotherapy v/ Irvin D. Yalom & Ernesto Spinelli
Irvin D. Yalom, M.D., Professor Emeritus of Psychiatry, Stanford University, CA &
Ernesto Spinelli, PhD, Professor, Regent’s College, London

Program
7.30

Modtagelse og indskrivning. Kaffe og te, morgenbrød, frisk frugt

8.50

Ernesto Spinelli: Key Concerns of Existential Psychotherapy

10.15

Pause

10.25

Ernesto Spinelli: The Therapeutic Relationship
Debate (ordstyrer Klaus Pedersen)

12.00

Ernesto Spinelli signs his books
Frokostbuffet m. kaffe

13.20

Irvin D. Yalom:
Existential Psychotherapy: Facing Death Anxiety

14.30

Kaffepause

14.50

Irvin D. Yalom:
The Art of Group Psychotherapy
Debate (ordstyrer Klaus Pedersen)

16.30

Irvin D. Yalom signs his books
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Deltagerpris: for Selskabets medlemmer kr. 1.090 ( inkl. moms.).
Studerende medlemmer af Dansk Psykolog Forening kr. 890 (kan først
tilmeldes efter den 3. marts 2007 via Psykolog Nyt annonce)
Tilmelding/betaling: Sidste frist for tilmelding er den 3. august 2007.
Tilmelding sker ved anvendelse af vedlagte girokort eller ved at indbetale
gebyret til konto i Lån & Spar Bank: reg.nr.: 0400, konto nr.: 401254 3285.
Tilmeldingen skal være med navn, og medlemsnr. Tilmelding er bindende.
Optagelse følger først til mølle-princippet. Da der forventes stor
tilstrømning til arrangementet anbefales hurtig tilmelding.
Af administrative grunde kan vi desværre ikke foretage EAN-fakturering.
Øvrige deltagere: Deltagerpris 1.390 kr. (kan først tilmeldes efter 3. marts,
2007 via Psykolog Nyt annonce). Kontakt vores sekretær Susanne Avlastenok
med angivelse af uddannelse: Mail: dpsp_yalom@mail.dk
Antallet af ikke-psykologer må max. udgøre 25 procent.
Meritering: Det forventes, at Psykoterapeutisk Fagnævn godkender
seminaret som del af videreuddannelsen i psykoterapi.
Hotelinformation: Radisson SAS Scandinavia Hotel, Copenhagen, Amager
Boulevard 70, København S, tlf. 3396 5000. www.radissonsas.com. 10 min.
gang fra Centrum.
Udendørs parkering: kr. 11 pr. time i dagtimerne, 6 kr. pr time fra kl. 18.
Transport fra Jylland: Centrum Turist organiserer direkte bus fra ÅlborgÅrhus-Horsens-Vejle med ankonst kl, 8.00. Retur kr. 500,-. Alle
forespørgsler vedrørende reservation, betaling mv. skal rettes direkte til
www.centrumturist.dk. Alle forhold vedrørende transport er uden ansvar
for DPSP.
Arrangører: Klaus Pedersen og Werner Regli
NB. Ved Force Majeure vil DPSP forsøge at flytte arrangementet. DPSP kan
ikke hæfte for medlemmernes ophold- og rejseudgifter m.m.
Afbestillingsregler: 70 dage før mødet kan hele beløbet refundres, 60 dage
før mødet kan 75 % af beløbet refunderes, 32 dage før mødet kan 50 % af
beløbet refunderes, 8 dage før mødet kan 25 % af beløbet refunderes.
Afbestilling kan kun ske via mail til vor sekretær Susanne Avlastenok. Mail:
dpsp_yalom@mail.dk
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