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DPSP – UPDATE
Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer
DPSP er vokset til næsten 1200 medlemmer, og vi udvider derfor med flere aktiviteter
rundt om i landet. På hjemmesiden kan du nu tilmelde dig alle vore kurser og
seminarer. I DPSP kommunikerer vi fortrinsvis elektronisk, men sommer- og
vinterbrevene har vi valgt at udsende i traditionelt papirformat. I denne vinterudgave
2007/08 kan du læse om de aktiviteter, vi indtil videre har planlagt for 2008. De fleste
af vores arrangementer er meritgivende i DPs specialistuddannelser.
På DPSPs årlige internationale heldagsseminar 3. oktober 2008 i København kan du
møde den verdenskendte Cloé Madanes, som for første gang besøger Danmark. Vi
ønsker at bidrage til gode rammer for networking blandt psykologer, og som noget nyt
følges det traditionelle seminar derfor op af et festligt aften-arrangement.
4.-5. oktober afholdes intensivt kursus med Cloe Madanes med fortrinsret for deltagere
på seminaret.
I Århus afholdes stort heldagsseminar 16. maj med Margaret Stroebe om Sorgprocesser
og sorgforskning, og som noget helt nyt starter selskabet aktiviteter i Odense med 3
nye kurser i 2008 om Mindfulness, Neuropsykiatrisk, dynamisk psykoterapi samt
Parterapi og mægling. Herudover er der kurser i København om Psykoanalytisk
forældre-barn psykoterapi og Psykofarmakologi samt i Århus om Differentialdiagnostik.
DPSPs årlige generalforsamling afholdes 12. marts efterfulgt af foredrag om
Affektregulering og mentalisering. Flere arrangementer er under forberedelse.
Vi benytter lejligheden til varmt at takke alle medlemmer for opbakning til DPSP i det
forløbne år – ikke mindst en stor tak til alle, der hjalp til praktisk eller på anden vis før,
under og efter vores seminar med Yalom & Spinelli. DPSP skrev historie i 2007: Aldrig før
har så mange danske psykologer, over 750, været samlet på ét sted. Alle 850 deltagere
fra 8 lande var med til at gøre denne dag med to af psykoterapiens ikoner til en succes.
Fra bestyrelsen skal lyde en stor anerkendelse for den meget professionelle indsats
vores sekretær Lotte Dehli bidrager med til selskabets løbende drift og udvikling.
Vi håber, du får glæde af programmet for 2008 og ønsker dig et rigtig godt nyt år !
p.b.v.
Klaus Pedersen
Formand
________________________________________________________________________________________
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INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2008 + AFTENMØDE
København den 8.januar 2008
Du indkaldes hermed til generalforsamling. Vedlagt vinterbrevet finder du DPSPs
regnskab for 2007. Forslag til dagsordenen skal være indsendt mindst 4 uger før
afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt der ikke indkommer nye forslag til
dagsorden, vil vedlagte dagsorden gælde som endelig dagsorden.
Tid: Onsdag den 12. marts 2008 kl. 18-19
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.
18.00-19.00 Generalforsamling
19.00-19.40 Fællesspisning
Arrangør: DPSPs bestyrelse
Bestyrelsesmedlemmer:
Ikke på valg: Klaus Pedersen (formand), Finn Korsaa (kasserer), Mette Vinum & Krista
Nielsen Straarup. På valg (alle genopstiller): Kirsten Rosenkrantz Grage (næstformand),
Werner Regli & Anne Vonger. Suppleanter: Camilla Lahn Sørensen & Marie Louise Rørne.
19.40-21.30 Foredrag: Affektregulering og mentalisering i bredt perspektiv.
V. Jens Hardy Sørensen, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi, ekstern
lektor ved Syddansk Universitet, privatpraktiserende psykolog og chefpsykolog for CCET,
Vejle. Har redigeret og bidraget til bogen Affektregulering i udvikling og psykoterapi af
Peter Fonagy, Allan Shore og Daniel Stern. Reitzel 2006.
Arrangør: Werner Regli; DPSP
NB:

Af

hensyn

til

forplejning

og

lokalereservation,

bedes

du

tilmelde

dig

generalforsamling og aftenmøde ved at sende en mail til: generalforsamling@dpsp.dk
Til orientering:
• Werner Regli fratrådte formandsposten juni 2007 efter en stor indsats og ønskede
heldigvis at fortsætte som almindeligt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsens ønske om at
realisere udbygning af DPSP på Fyn er nu i Werners regi i samarbejde med DPSPs
kontaktperson på Fyn Malene Hinrichsen.
• Århus-gruppen: Klaus Pedersen, Krista Nielsen Straarup, Camilla Lahn Sørensen

og Lone Adamsen.
Fyn-gruppen: Werner Regli og Malene Hinrichsen.
Videotek-gruppen:Werner Regli, Alice Theilgaard, Birgit Vang og Jens Berthelsen.

•
•
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Dagsorden til DPSPs generalforsamling 12. marts 2008
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år
6. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer*
7. Behandling af indkomne forslag
8. Fastlæggelse af budget og kontingent
9. Valg af bestyrelse
10. Eventuelt
* Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:

A. NUVÆRENDE:
§3
VIRKSOMHED:



Formålet realiseres ved mindst 4 årlige medlemsmøder om aftenen samt et heldagsmøde
Opbygning og vedligeholdelse af et videotek med DPSPs sekretærbistand

ÆNDRINGSFORSLAG:
§3
VIRKSOMHED:
Formålet realiseres via:
•

Afholdelse af arrangementer der kan være meritgivende i DPs specialistuddannelser, samt af
årligt heldagsseminar.

•

Bestyrelsen har mulighed for at nedsætte udvalg til varetagelse og udvikling af DPSPs
aktiviteter regionalt eller centralt. Udvalgsmedlemmer udpeges af bestyrelsen. Nedsatte
udvalg refererer til DPSPs bestyrelse, og skal være med deltagelse af mindst et
bestyrelsesmedlem.

•

Opbygning og vedligeholdelse af et videotek med bistand fra DPSPs sekretær.
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B.NUVÆRENDE:
§5
GENERALFORSAMLING:
... (tekst udeladt)…

8. Valg af bestyrelse
... (tekst udeladt)…
ÆNDRINGSFORSLAG:
§5
GENERALFORSAMLING:
... (tekst udeladt)…

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
... (tekst udeladt)…

Kursus 17. januar 2008
På Varna Palæet – Århus

Diagnostik og differentialdiagnostik
NB. Kurset er overtegnet!
Tid:
Torsdag d.17 januar 10-17 og fredag d.18 januar 9-16, 2008.
Sted:
Varna Palæet, Ørneredevej 3, Århus
Underviser:
Overlæge Aksel Bertelsen, Aarhus Universitetshospital, Risskov. Aksel Bertelsen har
været en central person i udarbejdelsen af diagnosesystemet ICD-10 ved WHO og er
________________________________________________________________________________________
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forfatter til flere bøger og artikler om psykiatrisk diagnostik.
Indhold:
Formålet med kurset er, at deltagerne skal kunne bidrage til at klassificere forskellige
psykiske sygdomme og tilstande. Undervisningen tager afsæt i ICD-10, og giver et
overblik over den psykiatriske diagnostik indenfor det store område af psykiske lidelser,
som psykologer ofte arbejder med, dvs. især affektive lidelser, angsttilstande,
personlighedsforstyrrelser og psykotiske lidelser. Centrale differential-diagnostiske
problemstillinger
berøres,
bl.a.
skelnen
mellem
symptomlidelse
versus
personlighedsstruktur. Video og casuistikker vil indgå som en del af kurset.
Deltagerpris:
Kr. 950 inkl. moms og forplejning begge dage. EAN fakturering er ikke muligt.
Tilmelding: Kurset er overtegnet!
Inden 1. december 2007 via www.dpsp.dk. Tilmelding er bindende, optagelse sker efter ”først-til-mølle princippet”,
og der er fortrinsret for medlemmer af DPSP. Såfremt du ikke hører fra os inden 3 uger efter tilmelding, betragtes du
som optaget på kurset. Indmeldelse i selskabet kan ske via DPSPs hjemmeside. Årskontingent kr. 150.

Deltagerantal: 40
Meritering:
Kurset forventes godkendt med 12 timer som en del af DPs specialistuddannelsers
generelle del på voksen-området, 10.3 differentialdiagnostik. Deltagelse forventes
ligeledes at bidrage til opfyldelse af kravet om vedligeholdelse af specialistuddannelse.
Arrangør: Krista Nielsen Straarup; DPSP
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-dags seminar 25.–26. januar 2008
I DP - København

Introduktion til Psykoanalytisk forældre / barn psykoterapi
Anna Freud Center modellen

NB. Kurset er overtegnet!
Undervisere: Carol Broughton, Trained at the Anna Freud Centre, Child and Adolescent
psychotherapist in NHC, Parent-infant psychotherapist in the Parent–Infant Project at
the Anna Freud Centre. Researching into the assessment of risk in the early parentinfant relationship. Judith Woodhead, Professional member of the Society of Analytical
Psychology, London. Private Jungian practice and Parent-infant psychotherapist at the
Anna Freud Centre London. Supervisor and consultant in adult and infancy work.
________________________________________________________________________________________
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Denne interaktive kliniske workshop, som løber over 2 dage, forklarer metoder til
forældre/spædbarns psykoterapi, individuelt og i grupper. Hovedkoncepterne
tydeliggøres og udforskes gennem videoklips af klinisk arbejde med spædbørn.
Forældre/spædbarns psykoterapi er en psykoanalytisk behandlingsmetode, som forsøger
at facilitere kreative relationsmønstre mellem spædbarnet og dets omsorgsgivere, så
tidligt i barnets liv som muligt, hvis disse relationsmønstre er under dekonstruktion.
Foreløbigt program:
Fredag d. 25. januar kl. 8.00 – 16.30
8.00 – 8.45 Check ind & morgenbord
9.00 – 12.00 Fundamentale principper i psykoanalytisk forældre/spædbarns
psykoterapi
12.00 – 13.00 Frokost
13.00 – 16.30 Etablering af den terapeutiske proces i individuel og gruppe psykoterapi
Lørdag d. 26. januar kl. 8.30 – 16.00
8.30 – 12.00 Terapeutiske teknikker til at arbejde simultant med forældre og
spædbarn.
12.00 – 13.00 Frokost
13.00 – 16.00 Anvendelse af metoderne i deltagernes eget terapeutiske arbejde.
Separation og tab ved afslutningen af forældre/spædbarns psykoterapi.
Deltagerpris:
Kr. 1.750 incl. moms, morgenbord, frokost og eftermiddagskaffe begge dage, samt
bogen: The Practice of Psychoanalytic Parent Infant Psychotherapy: Claiming the Baby.
EAN fakturering er ikke muligt. EAN fakturering er ikke muligt
Tilmelding:

Kurset er overtegnet!

Inden 1. december 2007 via www.dpsp.dk Tilmeldingen er bindende, optagelse sker efter ”først-til-mølleprincippet”, og der er fortrinsret for medlemmer af DPSP. Såfremt du ikke hører fra os inden 3 uger efter tilmelding,
betragtes du som optaget på kurset. Indmeldelse i selskabet kan ske via DPSPs hjemmeside. Årskontingent kr. 150.

Deltagerantal: 40
Arrangør: Mette L. Vinum; DPSP.
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NYHED: DPSP FYN
Heldagsseminar 8. februar 2008
På Scandic Hotel - Odense

Mindfulness
v. Specialist og supervisor i psykoterapi Lene Iversen - Kognitiv Center Fyn
Kognitiv Mindfulness Meditation er en form for opmærksomhedstræning, hvor man opøver
evnen til at være til stede i nuet på en ikke vurderende måde. Man bliver bedre til at opleve
det, som er lige nu i stedet for at fungere i en form for “automatpilot funktion”. Faren er
nemlig, at der kan opstå en tilbøjelighed til, at man bliver revet med af negative tanker og
følelser, når man er for meget i “automatpilot funktionen”. Derved øges risikoen for
tilbagefald i forhold til depressioner. Der er ligeledes antagelser om, at det ikke at være til
stede i nuet samt tendensen til “automatpilot funktion” kan spille en meget central rolle i
forhold til bl.a. stress- og angstproblemer.
Lene Iversen er cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi. Har taget 2-årig
uddannelse i Kognitiv terapi i Risskov, har intensive kurser i Mindfulness Meditation ved Mark
Williams, Ferris B. Urbanowski og Jon Kabat Zinn og erfaring i at praktisere dette. Har stor
erfaring i at afholde træner-kurser for psykologer og læger i Mindfulness baseret på Kognitiv
Terapi.
Læs mere om underviseren på www.kognitivcenterfyn.dk
Tid:
Fredag 8. feb. 2008 kl. 8.30 – 16.00. (Morgenkaffe 8.30-9)
Sted:
Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. www.scandic-hotels.dk/odense
Program:
Velkomst. Hvad er Mindfulness? Mindfulness - baseret på kognitiv terapi: Baggrund og
forskning. Eksempler på øvelser i forbindelse med Mindfulness. Opbygning af
Mindfulness programmer. Mindfulness og kognitiv terapi i et fremtidsperspektiv.
Deltagerpris:
Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Medlemmer af DPSP kr. 890,
andre akademikere kr. 1190. EAN fakturering er ikke muligt.
Tilmelding:
Inden 27. januar 2008 via www.dpsp.dk med angivelse af navn, adresse, e-mail og
medlemsnummer i DP. Tilmeldingen er bindende, optagelse sker efter ”først-til-mølle________________________________________________________________________________________
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princippet”, og der er fortrinsret for medlemmer af DPSP. Såfremt du ikke hører fra os
inden 3 uger efter tilmelding, betragtes du som optaget på kurset. Indmeldelse i
selskabet kan ske via DPSPs hjemmeside. Årskontingent kr. 150.
Meritering:
Kurset søges godkendt med 6 timer i DPs specialistuddannelse i psykoterapi (D.1.1).
Yderligere oplysninger kan fås hos Malene Hinrichsen 6160 1696 eller Werner Regli 3968
1067.
Arrangører: Malene Hinrichsen & Werner Regli; DPSP
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kursus 18.-19. februar 2008
I DP - København

Psykofarmakologi
For psykologer under specialistuddannelse
Formålet med kurset er, at psykologen tilegner sig erfarings- og forskningsbaseret viden
om psykofarmakologi. De vigtigste psykofarmakagrupper: antidepressiva, anxiolytika,
hypnotika,
antipsykotika
samt
stemningsstabiliserende
psykofarmaka.
Anvendelsesområder, ønskede virkning og præparaternes bivirkninger. Den
psykofarmakologiske behandling ved akutsituationer, graviditet og hos ældre.
Psykologiske aspekter ved ordinering af medicin drøftes, og forhold mellem psykoterapi
og psykofarmakabehandling samt effekten af kombinationsbehandling belyses.
Målgruppe:
Psykologer der arbejder inden for den kliniske psykologi og hvor psykofarmakologisk
behandling indgår som et led i det behandlingsmæssige arbejde.
Litteratur:
Lægemiddelkataloget, kapitel om Psykofarmaka
Undervisere:
Anders Fink-Jensen, overlæge, dr.med. Psykiatrisk Center Rigshospitalet
Martin Balslev Jørgensen, overlæge, dr.med. Psykiatrisk Center Rigshospitalet
Datoer og tider:
Mandag d. 18. februar 2008 kl. 9.00 –16.00
Tirsdag d. 19. februar 2008 kl. 9.00 –16.00
________________________________________________________________________________________
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Sted:
Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø
Meritering:
Kurset forventes godkendt med 12 timer i DPs specialistuddannelse i psykoterapi på gl.
ordning under punkt D.1.8. tilgrænsende fagområder, og på ny ordning med 12 timer
under det tværgående modul 3.10. psykofarmakologi.
Deltagerpris:
Kr. 1800,- inkl. moms samt forplejning begge dage. EAN fakturering er ikke muligt.
Deltagerantal:
Max. 40
Tilmelding:
Inden 23. januar 2008 via www.dpsp.dk med angivelse af navn, adresse, e-mail og
medlemsnummer i DP. Når kurset er fuldt tegnet, vil der blive udstedt girokort til de
deltagere, der får plads på kurset. Tilmeldingen er bindende, optagelse sker efter
”først-til-mølle-princippet”, og der er fortrinsret for medlemmer af DPSP. Såfremt du
ikke hører fra os inden 3 uger efter tilmelding, betragtes du som optaget på kurset.
Indmeldelse i selskabet kan ske via DPSPs hjemmeside. Årskontingent kr. 150.
Arrangører: Kirsten Rosenkrantz Grage & Marie Louise Rørne; DPSP
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

DPSP FYN
2-dags seminar
På Scandic Hotel - Odense

Neuroaffektiv psykodynamisk psykoterapi
v. Susan Hart & Jens Hardy Sørensen
Specialister og supervisorer i psykoterapi
To danske psykologer der er helt i front på området. Susan Hart har udgivet
Betydningen af samhørighed - Om neuroaffektiv udviklingspsykologi samt Hjerne,
samhørighed, personlighed - Introduktion til neuroaffektiv udvikling. Jens Hardy
Sørensen har redigeret bogen Affektregulering i udvikling og psykoterapi med bidrag af
Peter Fonagy, Allan N. Schore og Daniel N. Stern.
Den nyeste hjerneforskning viser, at barnets tidlige livserfaringer har en meget stor
________________________________________________________________________________________
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betydning for nervesystemets organisering. Barnets psykiske struktur opbygges og
personlighed dannes i et tæt samspil mellem nervesystemets medfødte forudsætninger
og barnets nære omsorgsmiljø. Indenfor nutidig psykologi og psykoterapi er viden om
det neurale grundlag derfor en uomgængelig forudsætning for at forstå individets
funktionsmuligheder såvel intra- som interpersonelt. Ved at koble udviklingspsykologien
og neurofysiologien er vi i stand til at beskrive personlighedens tilblivelse med en mere
nuanceret forståelse af, hvorledes barnets indre og ydre verden spiller sammen.
Susan Hart har tidligere været leder af et familiedagbehandlingscenter, men arbejder i
dag som selvstændig, hvor hun hovedsagligt beskæftiger sig med undersøgelser,
vurderinger, behandling af børn og deres familier samt supervision.
Jens Hardy Sørensen er forskningsleder ved Center for Traume- og Torturoverlevere i
Vejle, Psykiatrien, Region Syddanmark og ekstern lektor ved Syddansk Universitet.
Derudover har han privat praksis i Skejby (ved Århus) hvor han tilbyder terapi,
supervision samt undervisning.
Tid:
Mandag 21.april (SH) og tirsdag 22. April (JHS) 2008, begge dage kl. 8.30-16.30
(morgenkaffe 8.30-9).
Sted:
Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. www.scandic-hotels.dk/odense
Deltagerpris:
Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Medlemmer af DPSP kr. 1990,
andre akademikere kr. 2490. EAN fakturering er ikke muligt.
Tilmelding:
Inden 10. marts 2008 via www.dpsp.dk med angivelse af navn, adresse, email og
medlemsnummer i DP. Tilmeldingen er bindende, optagelse sker efter ”først-til-mølleprincippet”, og der er fortrinsret for medlemmer af DPSP. Såfremt du ikke hører fra os
inden 3 uger efter tilmelding, betragtes du som optaget på kurset. Indmeldelse i
selskabet kan ske via DPSPs hjemmeside. Årskontingent kr. 150.
Meritering:
Kurset søges godkendt med 12 timer som del af DPs specialistuddannelse i psykoterapi
(D.1.1. + evt. D.1.6.)
Yderligere oplysninger kan fås hos Werner Regli 3968 1067 eller Malene Hinrichsen 6160
1696.
Arrangører: Werner Regli & Malene Hinrichsen; DPSP
________________________________________________________________________________________
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HELDAGSSEMINAR D. 16. MAJ 2008
På Varna Palæet - Århus
Sorgprocesser og sorgforskning
The Dual Process Model of Coping with Bereavement

v. Professor Margaret Stroebe-Harrold & Professor Henk Schut
Margaret Stroebe-Harrold & Henk Schut er professorer i psykologi ved Utrecht
Universitet i Holland. Sorg og tab er almenpsykologiske problemstillinger, som mange
psykologer er i kontakt med i det daglige kliniske arbejde. I de seneste 20 år er der sket
radikale ændringer i sorgteori og –forskning, som har fornyet måden, hvorpå vi forstår
sorgprocesser og sorgintervention. På dette heldagsseminar vil de to sorgforskere Dr.
Stroebe-Harrold og Dr. Schut fortælle om nutidig sorgforskning samt psykologens rolle i
det kliniske arbejde med sorgintervention. Emner som effektstudier af sorgintervention,
mønstre i efterladtes reaktion på sorgintervention samt optimal behandling af
efterladte vil blive berørt. Begge undervisere er seniormedarbejdere ved International
Centre for Bereavement Research and Intervention ved Utrecht Universitet i Holland.
Sammen har de udviklet The Dual Process Model of Coping with Bereavement og
bidraget til Handbook of Bereavement Research.
Tid:
Fredag d. 16. maj 2008, kl. 9-16.30. Morgenkaffe kl. 8.30-9.00.
Sted:
Varna Palæet, Ørneredevej 3, 8000 Århus C.
Deltagerpris:
Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Medlemmer af DPSP kr. 790,
andre akademikere kr. 1090, stud.psych’er kr. 690. EAN fakturering er ikke muligt.
Tilmelding:
Inden 28. marts 2008 via www.dpsp.dk (eller ld@dpsp.dk) med angivelse af navn, adresse,
________________________________________________________________________________________
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email og medlemsnummer i DP. Tilmeldingen er bindende, optagelse sker efter ”førsttil-mølle-princippet”, og der er fortrinsret for medlemmer af DPSP. Såfremt du ikke
hører fra os inden 3 uger efter tilmelding, betragtes du som optaget på kurset.
Indmeldelse i selskabet kan ske via DPSPs hjemmeside. Årskontingent kr. 150.
Meritering:
Kurset søges godkendt med 6 timer i DPs specialistuddannelser som del af tværgående
modul på voksenområdet: 3.4 Sorg og krise hos voksne.
. Såfremt du ikke hører fra os inden 3 uger efter tilmelding, betragtes du som optaget
på kurset. Indmeldelse i selskabet kan ske via DPSPs hjemmeside. Årskontingent kr. 150.
Yderligere oplysninger kan fås hos Camilla Lahn 2860 1375 eller Klaus Pedersen 2339
2069.
Arrangører: Camilla Lahn & Klaus Pedersen; DPSP
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DPSP FYN
2-dags seminar d. 8.-9. september 2008
På Scandic Hotel – Odense

Parterapi og mægling
v. Kirsten Seidenfaden & Søren Braskov Specialister og supervisorer i psykoterapi
Begge undervisere arbejder med parterapi og fastlåste konflikter – dog på hver deres
måde. Kirsten Seidenfaden er leder af Center for Relations Fokuseret Terapi - Det
Danske Imago Institut. Søren Braskov har privat psykologpraksis i Silkeborg.
Konfliktmægling (el. mediation som er en anden betegnelse for det samme) bliver ofte
benyttet som en metode i parterapi. Metoden åbner primært for afdækning af
konfliktmønstre og hjælp til konstruktive løsningsorienterede tiltag. Den Transformative
mediationsmetode har det udgangspunkt, at konflikter opstår på grund af afmagt.
Konflikthåndtering handler om at hjælpe de konfliktende parter til "empowerment" og
"anerkendelse" som dermed åbner for en kreativ og konstruktiv konflikthåndtering.
Imago metoden er en relationsterapi der består af en række terapeutiske processer og
dialoger, der stiler mod at gøre parterne bevidste om deres overlevelsesstrategier og
følelsesmæssige reaktioner. Terapi bygger på en helt særlig kommunikationsform, som
kaldes ”Den Anerkendende Dialog”, der gerne skulle få mistillid og bortvendthed til at
________________________________________________________________________________________
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smelte. Relations Fokuseret Terapi er også kendetegnet ved, at terapeuten er mere
støttende end styrende.
Tid:
Mandag 8.sept. (KS) og tirsdag 9.sept. (SB) 2008, begge dage kl. 8.30-16.30
(morgenkaffe 8.30-9).
Sted:
Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. www.scandic-hotels.dk/odense
Deltagerpris:
Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Medlemmer af DPSP kr. 1990,
andre akademikere kr. 2490. EAN fakturering er ikke muligt.
Tilmelding:
Inden 5. august 2008 via www.dpsp.dk med angivelse af navn, adresse, email og
medlemsnummer i DP. Tilmeldingen er bindende, optagelse sker efter ”først-til-mølleprincippet”, og der er fortrinsret for medlemmer af DPSP. Såfremt du ikke hører fra os
inden 3 uger efter tilmelding, betragtes du som optaget på kurset. Indmeldelse i
selskabet kan ske via DPSPs hjemmeside. Årskontingent kr. 150.
Meritering:
Kurset søges godkendt med 12 timer som del af DPs specialistuddannelse i psykoterapi
(D.1.1. + evt. D.1.6.)
Yderligere oplysninger kan fås hos Malene Hinrichsen 6160 1696 eller Werner Regli 3968
1067.
Arrangører: Malene Hinrichsen & Werner Regli; DPSP

________________________________________________________________________________________

Ψ

• DPSP v/ sekretær Lotte Dehli • Islands Brygge 30 C 1.th • 2300 København S •
• www.dpsp.dk •

Ψ
14

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER
FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

________________________________________________________________________________

DPSPs ÅRLIGE INTERNATIONALE HELDAGSSEMINAR
3. oktober 2008
På Radisson SAS Scandinavia Hotel - KBH
Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer har den særlige fornøjelse at
præsentere for første gang i Danmark den verdenskendte:

Cloé Madanes
Licenciada i Psykologi, University of Buenos Aires. Doctorate in Humane Letters,
honoris causa, University of San Francisco. President Robbins-Madanes Center for
Strategic intervention, Californien.
Forfatter til klassikerne, oversat til mere end 10 sprog: ● The Therapist as
Humanist, Social Activist, and Systemic Thinker ● Sex, Love and Violence ●
Strategic Family therapy ● Behind the One-Way Mirror ● The Secret Meaning of
Money ●The Violence of Men ● Se mere om Cloé Madanes på www.cloemadanes.com og
www.robbinsmadanes.com

TID og STED
Fredag 3. oktober 2008
Radisson SAS Scandinavia Hotel
Amager Boulevard 70, København S.
TEMA
Strategic Psychotherapy
PROGRAM
7.30: Modtagelse og indskrivning. Kaffe, te, morgenbrød og frisk frugt
8.50: Velkomst
9-12: Sex, love and Violence: Dilemmas and Solutions
________________________________________________________________________________________
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12.00: Frokostbuffet
13.20: Psychotherapy with Very Difficult Cases
14.50: Kaffepause
15.20-16.50: Strategies for Life Transformation
16.30 Cloé Madanes signerer bøger
• Seminaret afholdes på engelsk.
• Forbud mod lyd- og videooptagelser fra arrangementet. Fotografering ok.
• Hurtig tilmelding anbefales.
AFTENARRANGEMENT
19.00 Dinner & Dance. Særskilt tilmelding og betaling, se nedenfor.
PRIS & TILMELDING, SEMINAR
Deltagerpris:
• 1.190 kr. inkl. moms for medlemmer af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer.
• 990 kr. inkl. moms for studerende, som er medlemmer af Dansk Psykolog Forening.
• 1.590 kr. inkl. moms for andre akademikere. Kandidatmedlemmer af Dansk Psykolog
Forening, som ønsker at indmelde sig i DPSP, kan for 150 kr. i årskontingent melde sig
ind via www.dpsp.dk

Af administrative grunde kan vi ikke foretage EAN-fakturering.
Tilmelding for medlemmer af DPSP:
Tilmelding foretages via www.dpsp.dk med angivelse af, navn, adresse email og
medlemsnummer i Dansk Psykolog Forening. Tilmeldingen er bindende. Sidste frist for
tilmelding er 29. august 2008. Optagelse sker efter ”først-til-mølle-princippet”, og
medlemmer af DPSP har fortrinsret til heldagsseminaret. Såfremt der er ledige pladser
på kurset, vil du inden for 3 uger modtage en bekræftelse på din deltagelse. I modsat
fald vil du blive noteret på vores venteliste og kontaktet ved mulighed for optagelse.
Tilmelding for ikke-medlemmer af DPSP:
Ikke-medlemmer af DPSP bedes kontakte sekretær Lotte Dehli ld@dpsp.dk med angivelse
af navn, adresse, email, uddannelse samt eventuelt medlemsnummer i DP.
DINNER & DANCE
3. oktober kl. 19.00. Sted: Christianshavns Kanal, Færgen Grønsund. Pris: 529 kr.
Beløbet kan IKKE indbetales sammen med kursusgebyr. Bindende tilmelding via
ld@dpsp.dk. Se mere på www.dpsp.dk
MERITERING
Det forventes, at seminaret godkendes med 6 timer i relevante specialistuddannelser i
DP.
________________________________________________________________________________________
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HOTELINFORMATION
Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S. Tlf. 33 96 50
00. www.radissonsas.com, Beliggenhed: 10 minutters gang fra centrum.
ANDET
Ved Force Majeure vil DPSP forsøge at flytte arrangementet. DPSP kan ikke hæfte for
medlemmernes opholds- og rejseudgifter m.m.
AFBESTILLINGSREGLER
70 dage før mødet: 100% refusion; 60 dage: 75 %; 32 dage: 50 %, 8 dage: 25 %.
Afbestilling kan kun ske via mail til sekretær Lotte Dehli: ld@dpsp.dk
ARRANGØRER:
Klaus Pedersen & Mette Vinum; DPSP
Yderligere oplysninger på www.dpsp.dk

DPSP inviterer til:

INTENSIVT 2-DAGS KURSUS MED CLOÉ MADANES
4.-5. oktober 2008 i DP - København
Cloé Madanes’ legendariske workshops
Cloé Madanes, Licenciada i Psykologi, University of Buenos Aires. Doctorate in Humane
Letters, honoris causa, University of San Francisco. President Robbins-Madanes Center
for Strategic intervention, Californien.
Forfatter til klassikerne: ● The Therapist as Humanist, Social Activist, and Systemic
Thinker ● Sex, Love and Violence ● Strategic Family therapy ● Behind the One-Way
Mirror ● The Secret Meaning of Money ●The Violence of Men ● Se mere om Cloé
Madanes på www.cloemadanes.com og www.robbinsmadanes.com
________________________________________________________________________________________
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TID og STED:
Lørdag og søndag d. 4.-5. oktober 2008
Dansk Psykolog Forening
Stockholmsgade 27
2100 København Ø
PROGRAM:
Lørdag d. 4. oktober:
9.30: Modtagelse og indskrivning.
10-13: Healing the Victim and the Victimizer - 1
13-14: Frokostbuffet
14-17.15: Healing the Victim and the Victimizer - 2
Søndag d. 5. oktober:
9-12: Ultimate Relationship Program - 1
12-13: Frokostbuffet
13-16.15: Ultimate Relationship Program - 2
Der kan blive mulighed for supervision på egne sager.
• Forbud mod lyd- og videooptagelser
• Begrænset deltagerantal
• Kurset afholdes på engelsk.
PRIS & TILMELDING:
Deltagerpris to dage 4.+5. oktober:
• 2.190 kr. inkl. moms for medlemmer af DPSP.
• 3.190 kr. inkl. moms for ikke-medlemmer.
Kandidatmedlemmer af Dansk Psykolog Forening, som ønsker at indmelde sig i DPSP, kan
for 150 kr. i årskontingent melde sig ind via www.dpsp.dk. Af administrative grunde kan
vi ikke foretage EAN-fakturering.
Tilmelding:
Tilmelding foretages via www.dpsp.dk med angivelse af navn, adresse email og
medlemsnummer i Dansk Psykolog Forening. Tilmeldingen er bindende, optagelse sker
efter ”først-til-mølle-princippet”, og der er fortrinsret for medlemmer af DPSP. Såfremt
der er ledige pladser på kurset, vil du inden for 3 uger modtage en bekræftelse på din
deltagelse. I modsat fald vil du blive noteret på vores venteliste og kontaktet ved
mulighed for optagelse.
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NB: Medlemmer af DPSP som deltager på DPSPs heldagsseminar med Cloé Madanes d. 3.
oktober 2008 har fortrinsret til at deltage på kurset d. 4. og 5. oktober. Der anbefales
hurtig tilmelding.
MERITERING:
Det forventes, at arrangementet godkendes med 12 timer i relevante
specialistuddannelser i DP.
ANDET:
Ved Force Majeure vil DPSP forsøge at flytte arrangementet.
DPSP kan ikke hæfte for medlemmernes opholds- og rejseudgifter m.m.
ARRANGØRER:
Klaus Pedersen, Marie Louise Rørne & Mette Vinum; DPSP
YDERLIGERE OPLYSNINGER:
www.dpsp.dk

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

Bestyrelsesmedlem:
Mette Vinum
Mail: mette.vinum@gmail.com

Næstformand:
Kirsten Rosenkrantz Grage
Mail: kirsteng@privat.dk

Bestyrelsesmedlem
Krista Nielsen Straarup
Mail: kni@psykiatri.aaa.dk

Kasserer:
Finn Korsaa
Mail: fk@dpsp.dk

Suppleant:
Camilla Lahn Sørensen
Mail: camillalahn@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Werner Regli
Mail: wr@dpsp.dk

Suppleant:
Marie Louise Rørne
Mail: mlroerne@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Anne Vonger Kaas
Mail: anne.vonger@mail.dk

Sekretær:
Lotte Dehli
Mail: ld@dpsp.dk
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