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DPSP – UPDATE

Juni 2009

Metodefriheden i spil ?
Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer
DPSP har fortsat omkring 1230 medlemmer. Medlemstallet og kursusaktiviteten stiller store krav til
logistik og organisation, så vi er heldige med fortsat at have vores dygtige sekretær Lotte Dehli ansat til
at tage sig af kursustilmeldinger, opdatering af medlemskartotek mv. På DPSPs generalforsamling d. 5.
marts 2009 blev bestyrelsen inklusive suppleanter genvalgt. Der var ikke opstillet andre kandidater. I
formandsberetningen, som ligger på hjemmesiden, kan du se en beskrivelse af de fleste af DPSPs
aktiviteter indenfor den seneste valgperiode. Navne og kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmer,
sekretær og udvalgsmedlemmer findes på bagsiden af sommerbrevet.
Årets store 2-dags seminar i Århus Practicing Existential Psychotherapy med Ernesto Spinelli blev en
succes med over 50 deltagere og en flot skriftlig evaluering. Der var indlagt praktiske øvelser og en enkelt
demonstration af den eksistentielle psykoterapeutiske metode. Mange deltagere viste interesse for endnu
højere grad af demonstration og træning af metoder på denne type kurser. På verdens største
psykoterapikonference The Evolution of Psychotherapy Conference, som finder sted ca. hvert 5. år, er der
tradition for demonstrationssessioner ved fremtrædende psykoterapeuter fra de fleste hovedretninger
indenfor psykoterapien. Konferencen finder sted næste gang i december 2009 – se www.ericksonfoundation.org.
DPSPs årlige internationale heldagsseminar afholdes fredag den 4. september i København, med den
internationalt kendte psykoanalytiker NANCY MCWILLIAMS. Seminaret omhandler Caseformulering.
Arrangementet følges op af et intensivt kursus d. 5. september med Nancy McWilliams. Vi forventer stor
tilstrømning og anbefaler derfor hurtig tilmelding, for dem der vil sikre sig en plads. Se de øvrige kurser
inde i bladet. Hjemmesiden vil hele tiden blive holdt opdateret med nye kurser.
Danske Regioners nye uddannelse til specialpsykolog i psykiatri, som er blevet til i et samarbejde mellem
Danske Regioner og Dansk Psykolog Forening, er et historisk fremskridt for psykologers position i
psykiatrien, som kan få afsmittende betydning for psykologers kompetenceudvikling og ansvarsområder
indenfor andre områder af sundhedssektoren. DPSPs formand har deltaget i forarbejdet til uddannelsen,
som vi forventer kommer til at virke fremmende for anvendelse af psykoterapeutiske metoder i
psykiatrien og vil medvirke til at nedbringe ventelister til diagnostisk udredning og behandling. På
privatpraksisområdet er sygesikringsordningen udvidet til også at omfatte depression. Det er en naturlig
konsekvens af den viden der i dag eksisterer om effektiviteten af psykoterapeutiske metoder – og det er
på tide. Ordningen bør udvides til at omfatte alle aldersgrupper.
DPSP går ind for at fastholde metodefriheden indenfor psykoterapeutisk arbejde for at sikre opretholdelse
af en sund praksis med størst mulig effektivitet af og hensigtsmæssighed i behandlingen af den enkelte
borger. Vi kan ikke acceptere hvis politiske forhandlinger eksempelvis om ressourcer resulterer i
begrænsninger af metodefriheden, udover den regulering der allerede finder sted via psykologfaglige og
nationale organer. Det ville være falsk kvalitetssikring, ikke fagligt forsvarligt, ikke til gavn for brugere af
psykologydelser og ville risikere at fordreje og udvande udviklingen af professionen. Indskrænkning af
metodefrihed har allerede haft store negative konsekvenser udenfor landets grænser. Psykoterapi skal
naturligvis være videnskabeligt baseret, og en ”evidensbaseret praksis” som beskrevet i eksempelvis
APA’s statement www.apa.org/practice/ebp.html finder vi peger i den rigtige retning.
Anbefaling 2 i Danske Regioners debatoplæg ”Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet” www.regioner.dk som
er udarbejdet i samarbejde med bl.a. Dansk Psykolog Forening, finder vi stærkt bekymrende. Det anføres,
at det skal sikres, at psykologbehandling af angst og depression via sygesikringen er ”evidensbaseret”.
Men det angives ikke hvilket evidensbegreb man tager udgangspunkt i, ej heller hvad der menes med
”sikres”. Danske psykologers professionsudøvelse har baggrund i bl.a. metodefrihed under ansvar. Er der
risiko for en begyndende nedbrydning heraf?
Vi går naturligvis ind for velovervejet anvendelse af effektforskningens foreløbige resultater. Men vi kan
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ikke gå ind for generelle restriktioner overfor anvendelse af anerkendte og evidensmæssigt lovende men
endnu ikke evidente eller endnu ikke underkendte psykoterapeutiske metoder, eller pålæg om alene på
baggrund af en diagnostisk afgrænsning at skulle benytte bestemte psykoterapeutiske metoder.
Sidstnævnte kan være relevant i afgrænsede sammenhænge, som eksempelvis forskningsprogrammer
eller måske i relation til uerfarne terapeuter (under supervision) som har et smalt repertoire af
psykoterapeutiske færdigheder. Men ikke i forhold til psykologer med årelang uddannelse i psykologiens
discipliner, klinisk erfaring og efteruddannelse i psykoterapi. Det ville ligge under standarden for god
psykologbehandling, hvor nuanceret individuel assessment, herunder diagnostisk udredning, må være en
grundlæggende forudsætning for at beslutte, hvilke metoder der bringes i anvendelse, ligesom løbende
monitorering af den psykoterapeutiske effekt kan nødvendiggøre ændringer i metode undervejs i et
forløb. I mange tilfælde vil individuel assessment pege på hensigtsmæssigheden af at anvende andre
interventionsmetoder, end dem der ud fra diagnosen måtte være evidens for. Andre gange vil anvendelse
af den i forhold til diagnosen evidensbaserede metode være at foretrække, og kan eksempelvis være et
relevant valg, hvis man som kliniker efter grundige overvejelser er i tvivl.

Vi ved at psykoterapi virker, signifikant. Men det betyder jo ikke at ethvert individ med let til moderat
psykisk lidelse kan drage nytte af psykoterapi. Evidensforskningens resultater vil aldrig kunne fritage
klinikeren for refleksion og selvstændig stillingtagen, hvis vi skal bevare respekt om vort fag og sikre
virksom behandling. Depression og angsttilstande er ingen undtagelse. Det ville være katastrofalt hvis
henvisning til psykologbehandling blev betinget af, at disse tilstande blev behandlet med nogle få
udvalgte terapiformer. Katastrofalt for de mange patienter der kunne være hjulpet hurtigere og bedre
med andre metoder.
Som det gælder for lægers ordinationsret, bør det også i fremtiden være pålagt psykologen, at vurdere
hvilke interventioner der i forhold til det enkelte individ kan benyttes i forventning om den størst mulige
sundhedsfremmende effekt. Effektforskningens komplekse resultater skal naturligvis medtænkes i
vurderingen af, hvad der er hensigtsmæssigt, og hvad der er frarådeligt. Psykologen skal anvende
anerkendte metoder, holde sig opdateret om ny viden, leve op til almindelig anerkendt faglig standard,
leve op til etiske retningslinjer samt overholde lovgivningen. Indenfor sådanne rammer kan
metodefriheden defineres – en frihed under ansvar, som fordrer løbende opdatering af viden og kunnen.
Er der tvivl om psykologens ansvarlighed og faglighed har vi Psykologforeningens Etiknævn,
Psykolognævnet og Sundhedsvæsenets Patientklagenævn til at vurdere og sanktionere. Desuden har vi
Dansk Psykolog Forening, herunder udvalg og nævn, til at vurdere og sortere i kvaliteten af
psykoterapeutiske uddannelsesforløb der kan meritere i specialistuddannelsen i psykoterapi.
Sikring af kvalitet i psykologers psykoterapi, kan ske ved at sikre tilstrækkelig uddannelsesbaggrund,
herunder undervisning i effektforskningens nuancerede resultater og begrænsninger. Er kriterierne for
opnåelse af ydernummer tilstrækkelige til at matche de behandlingsopgaver sygesikringspsykologer
fremover skal løse? Sikrer de nuværende kriterier for opnåelse af specialistgodkendelse i psykoterapi et
højt fagligt niveau? Bør specialuddannelse i diagnostik være forudsætning for autorisation? Hvordan sikres
klinikeres opdatering af psykoterapeutisk viden og færdigheder? Svaret på sådanne spørgsmål og
eventuelle konsekvenser heraf kan være med til at sikre kvalitet – i modsætning til begrænsninger af
metodefriheden. Men måske er det slet ikke det Danske Regioner, Dansk Psykolog Forenings politiske
ledelse m.fl. har i tankerne? Det ser vi frem til at få klarhed om.
Evidensdebatten fortsætter under alle omstændigheder. Og det kan vi kun hilse velkomment.
Vi ønsker dig en rigtig god sommer!

Klaus Pedersen
Formand f. DPSP

Læs om evidens:


Essential Research Findings
Mick Cooper, 2008.



Handbook of Evidence Based Psychotherapies:
A Guide for Research and Practice
Freeman & Cooper (Eds.), 2007.
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30 timers kursus juni 2009
København

Supervisionsprocessens teori og metode

v/ psykolog, ph.d. Claus Haugaard Jacobsen og psykolog, ph.d. Jan Nielsen
Dette kursus i supervisionsteori er specifikt rettet mod psykologer med specialistuddannelse,
der ønsker at uddanne sig til supervisorer. Kurset er på 30 timer og lever både timemæssigt og
indholdsmæssigt op til de teoretiske krav fra Dansk Psykologforening.
Formål:
Deltagerne skal gennem kursusdeltagelsen erhverve sig viden om og kompetence til at anvende
eget teoretisk ståsted i rollen som supervisor. Derudover skal deltagerne kunne foretage en
afgrænsning til andre teorier. Der arbejdes med følgende emner: • Afgrænsning til terapi,
sparring, coaching, rådgivning og undervisning. • Supervision omfattet som en vidensorienteret
læringsproces. • Supervisionens mål, form og indhold. • Kontrakten; Den formelle og den
psykologiske kontrakt. Supervisors og supervisandens ansvar i supervisionsforløbet. • Eksempler
på anvendelse af supervision: Individuel supervision. Individuel supervision i gruppe.
Gruppesupervision. • Supervisionsrollen: Guidelines. Intern/ekstern supervisor. Leder eller
kollega i supervisorrollen. Mulige dilemmaer. • Supervisor i en rolle, der formilder og fører
supervisanden frem mod en videns- og evidensbaseret klinisk praksis – i en form for mesterlære.
• På baggrund af forskellige teorier reflekteres over supervisorrollens forskelligheder:
Fokusområde, position og rolle, metoder og teknikker. • Evaluering og etik: Etik, dilemmaer og
valg. Evalueringsteorier. Evaluering af supervisionsforløb.
Undervisere:
Claus Haugaard Jacobsen (CHJ), cand. psych., ph.d., lektor i klinisk psykologi og klinikleder
ved Aalborg Universitet; specialist- og supervisorgodkendt i psykoterapi af Dansk
Psykologforening. Han har skrevet en række artikler om supervision og er medredaktør og
medforfatter til bogen ”Supervision af psykoterapi” Akademisk forlag 2007.
Jan Nielsen (JN), cand. psych., ph.d., lektor i klinisk psykologi ved Københavns Universitet;
specialist- og supervisorgodkendt i psykoterapi af Dansk Psykologforening. Begge har omfattende
praktisk supervisionserfaring.
Tid og sted:
Mandag d. 8. juni ved CHJ, tirsdag d. 9. juni ved CHJ og onsdag d. 10. juni 2009 ved JN samt
mandag d. 15. juni ved JN og tirsdag d. 16. juni ved CHJ. Alle dag kl. 9.00 – 16.15 i Dansk
Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.
Deltagerpris:
Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Medlemmer af DPSP kr. 6.800, andre
akademikere kr. 8.000. EAN fakturering er ikke muligt. Max deltagerantal: 30
Bindende tilmelding:
Inden 1. april 2007 via www.dpsp.dk.
Meritering:
Kurset er godkendt af Dansk Psykolog Forening på ny ordning med 30 timer i supervisionsteori i
forhold til supervisoruddannelse i psykoterapi.
Arrangører: DPSP v. Kirsten Rosenkrantz Grage & Marie Louise Rørne
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2 dages seminar i Odense 14.+ 15. september 2009
Neuroaffektiv psykodynamisk psykoterapi i praksis
Vurdering, Miljøbaseret terapi og Individuel terapi
v/ psykolog Susan Hart

Susan Hart har i flere år været en meget efterspurgt underviser, supervisor og forfatter
indenfor neuroaffektiv udviklingspsykologi. Flere har ønsket undervisning i, hvordan man
omsætter denne viden til praksis – og netop dette vil være i fokus for undervisningen
disse to dage. Forståelse af klientens ressourcer og vanskeligheder, ud fra en
neuroaffektiv vinkel, med fokus på arousal-regulering, affektafstemning og
mentalisering vil blive gennemgået. Herefter ses på hvordan man planlægger og
gennemfører tiltag til fremme for klientens udvikling i den psykoterapeutiske proces, og
der ses på diverse miljømæssige behov for klienten. Endelig vil hun beskrive, hvordan
man møder og arbejder individuelt med klienten i terapeutisk praksis.
Undervisningen vil indeholde illustrationer fra praksis, dels i form af videooptagelser,
dels i form af nogle af Susan Harts cases, og dels i form af demoer, hvor Susan vil
demonstrere den praktiske anvendelse ”på scenen” i forhold til enkelte cases fra
deltagerne.
Susan Hart er specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi og specialist i psykoterapi.
Hun er udvikler af begrebet neuroaffektiv udviklingspsykologi og har udgivet to bøger
om emnet. 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 og
undervisning.
Tid: Mandag d. 14. - tirsdag d.15. september 2009 begge dage kl.9-16.30. Morgenkaffe
8.30-9 begge dage.
Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, Odense C. (600 m. fra banegården, Pplads ved Kvickly.)
Deltagerpris: Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Medlemmer af
DPSP kr.1700, andre akademikere kr. 2100. EAN fakturering er ikke muligt.
Bindende tilmelding: Inden 14. august 2009 via www.dpsp.dk
Meritering:
Kurset er godkendt med 12 timer i specialistuddannelsen i psykoterapi. Ny / Gl. ordning:
12.4.4.2.3. / D.1.1. Kursusnr: 91246
Arrangører: DPSP v. Werner Regli, Christian Ferrer & Malene Hinrichsen
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DPSPs ÅRLIGE INTERNATIONALE HELDAGSSEMINAR

Dr. Nancy McWilliams
4. september 2009

På Radisson SAS Scandinavia Hotel - København
Det er os en stor glæde at kunne invitere den internationalt anerkendte psykoanalytiker
Nancy McWilliams til vores årlige heldagsseminar 2009. Nancy McWilliams er
verdenskendt for sine bøger og forelæsninger og har modtaget flere priser.
Dr. Nancy McWilliams underviser på Rutgers Universitets Graduate School of Applied and
Professional Psychology og har privat praksis i New Jersey. Hun har skrevet de meget
anerkendte bøger Psychoanalytic Diagnosis: Understanding Personality Structure in the
clinical process (1994), Psychoanalytic Case Formulation (1999), and Psychoanalytic
Psychotherapy: A practitioner’s Guide (2004) some blevet oversat til mange sprog, og er
medredaktør på Psychodynamic Diagnostic Manual (2006). Hun er tidligere præsident
for den psykoanalytiske afdeling af the American Psychological Association, og med i
redaktionsgruppen for Psychoanalytic Psychology. Hun underviser desuden på
træningsinstitutter for psykoterapi og psykoanalyse i New Jersey og New York.
Tid og sted:
Fredag d. 4 september 2009, kl. 8:50-16:30 (Morgenkaffe og registrering kl. 7:30)
Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, København S
Tema
Case Formulering. Diskussion af begrænsningerne i DSM kategoriernes konceptualisering
af personlighed og psykopatologi. Præsentation af casemateriale, som illustration af den
terapeutiske værdi af en gennemarbejdet case formulering
Program
7:30-8:45
8.50
9-10:30
10:30-10:40
10.40-12.00

Modtagelse og indskrivning. Kaffe, the, morgenbrød og frisk frugt
Velkomst og introduktion
The fate of Case Formulation in the Era of Descriptive Psychiatry
Pause
Contemporary Clinical and Empirical Contributions to Useful Case
Formulation
12.00-13.15 Frokostbuffet
13.15-14.30 Paranoid Psychologies as Exemplary of Current Problems in Formulation
14:30-15
Kaffepause og kage
15-16:30
Clinical examples and discussion
16:30
Bogsignering & vinreception
________________________________________________________________________________________
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Deltagerpris:
• 1290 kr. inkl. moms for medlemmer af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer
• 990 kr. inkl. moms for studerende, som er medlemmer af Dansk Psykolog Forening
• 1690 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 www.dpsp.dk
Tilmelding for medlemmer af DPSP:
Tilmelding foretages via www.dpsp.dk. Tilmeldingen er bindende. Sidste frist for
tilmelding er 7. august, 2009. Medlemmer af DPSP har fortrinsret. Såfremt der er ledige
pladser på seminaret vil du indenfor 3 uger modtage end bekræftelse på din deltagelse.
I modsat fald vil du blive noteret på vores venteliste.
Tilmelding for ikke-medlemmer af DPSP:
Hvis du ikke er medlem af DPSP med ønsker at deltage i seminaret bedes du kontakte
sekretær Lotte Dehli ld@dpsp.dk med angivelse af navn, adresse, e-mail, uddannelse
samt eventuelt medlemsnummer i DP.
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.
Meritering:
Forventes godkendt med 6 timer i relevante specialistuddannelser.
Andet:
Ved Force Majeure vil DPSP forsøge at flytte arrangementet. DPSP kan ikke hæfte for
medlemmernes opholds- og rejseudgifter m.m.
Afbestillingsregler mv.:
Se www.dpsp.dk under Tilmelding / Praktiske oplysninger.
Afbestilling kan kun ske via e-mail til DPSP’s sekretær Lotte Dehli, ld@dpsp.dk
Arrangører: DPSP v. Mette Vinum, Anne Vonger Kaas & Klaus Pedersen

________________________________________________________________________________________
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INTENSIV 1-DAGS WORKSHOP MED NANCY McWILLIAMS
Lørdag d. 5. september 2009
I Dansk Psykolog Forening - København

Tid og sted:
Lørdag d. 5. september 2009, kl. 9-16:30 (Morgenkaffe og registrering kl. 8.30)
Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27,2100 København Ø
Tema
Case Formulation & Live Supervision

Program
8.30-9: Modtagelse og indskrivning. Kaffe, the, morgenbrød og frisk frugt
9-10.15: The Elements of a Clinically Useful Formulation
10:15-10:30: Kaffepause
10.30-12: First Case-example
12.00-13.00: Frokostbuffet
13.00-14.30: Second Case-example
14:30-15: Kaffepause m. kage
15-16:30 Summary and Discussion
Deltagerpris:
• 1090 kr. inkl. moms for medlemmer af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer
• 1690 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 www.dpsp.dk
Tilmelding for medlemmer af DPSP:
Tilmelding foretages via www.dpsp.dk. Tilmeldingen er bindende. Sidste frist for tilmelding er
7. august 2009. Medlemmer af DPSP har fortrinsret. Såfremt der er ledige pladser på seminaret
vil du indenfor 3 uger modtage end bekræftelse på din deltagelse. I modsat fald vil du blive
noteret på vores venteliste.
Tilmelding for ikke-medlemmer af DPSP:
Hvis du ikke er medlem af DPSP og ønsker at deltage i seminaret bedes du kontakte sekretær
Lotte Dehli ld@dpsp.dk med angivelse af navn, adresse, e-mail, uddannelse samt eventuelt
medlemsnummer i DP.

Meritering:
Forventes godkendt med 6 timer i relevante specialistuddannelser.
Arrangører: DPSP v. Mette Vinum & Anne Vonger Kaas.
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1-Dags kursus 7. oktober 2009 – København

Neuroaffektiv synkronisering og afstemning i den
børne- og voksenterapeutiske proces
v/ Susan Hart, specialist og supervisor
Støtte til psykisk heling og udvikling af mentalisering hos børn og voksne
Susan Hart giver en teoretisk gennemgang af hvordan praktisk støtte til selvregulering
og affektiv afstemning på dybtliggende autonome og limbiske områder i nervesystemet,
kan støtte psykisk heling og udvikle mentaliseringsfunktioner. Dette illustreres bl.a.
gennem videooptagelser og filmklip og eksemplariske korte øvelser. Susan Hart
gennemgår teoretisk hvorledes brobygningen mellem tilknytningsteori og nyere
hjerneforskning
(neuroaffektiv
udviklingspsykologi)
kan
præcisere
synkroniseringsprocesser i den psykoterapeutiske proces uanset metode.
Underviser: Susan Hart har tidligere været leder af et familiebehandlingscenter, og
arbejder i dag som selvstændig psykolog. Susan Hart er specialist i psykoterapi og i
børnepsykologi og supervisor i børnepsykologi, og har beskæftiget sig med formidling og
udvikling af den neuroaffektive tænkning gennem nyere hjerneforskning. Susan Hart har
udgivet følgende bøger: ”Hjerne, samhørighed, personlighed – Introduktion til
neuroaffektiv udvikling ” Reitzel 2006, ”Betydningen af samhørighed – om neuroaffektiv
udviklingspsykologi” Reitzel 2006. Susan Hart og Rikke Schwartz: ”Fra interaktion til
relation” Reitzel 2008.
Tid: Onsdag den 7. oktober 2009 kl. 9 – 16 (morgenkaffe fra 8.30).
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

Deltagerpris:
Inkl. moms, morgenkaffe, frokost samt eftermiddagskaffe. Medlemmer af DPSP kr.690,
andre akademikere kr. 1190. EAN fakturering er ikke muligt.
Bindende tilmelding:
Inden 7. september 2009 via www.dpsp.dk
Meritering:
Kurset søges godkendt med 6 timer indenfor specialistuddannelserne:
Klinisk børneneuropsykologi, Psykoterapi med Børn og voksne teoretisk del, Klinisk
neuropsykologi teoretisk del, Gl.ordning: Børneneurologi.
Arrangører: DPSP v/ Werner Regli og Susanne Avlastenok
________________________________________________________________________________________
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3 dages intensiv workshop i København 18.-20. januar 2010
Mentaliseringsbaseret psykoterapi
v/ psykolog, specialist i psykoterapi Rikke Bøye og
specialeansvarlig overlæge i psykoterapi Morten Kjølbye

Mentaliseringsbaseret psykoterapi af patienter med borderline personlighedsforstyrrelse
er en empirisk valideret behandlingsmetode udviklet af Anthony Bateman og Peter
Fonagy. Mentalisering er et relativt nyt begreb, der har fået megen opmærksomhed
gennem de seneste år. Det udspringer af psykoanalytisk tænkning, tilknytningsteori og
neurobiologisk forskning, og refererer til menneskets evne til at forstå sig selv og til at
forstå andre. Evnen til mentalisering er en nødvendig forudsætning for at forstå det
sociale rum og til at kunne etablere og fastholde tilfredsstillende relationer.
Mentaliseringsbaseret behandling bygger på en kompliceret teori men indeholder nogle
simple og praktiske terapeutiske håndgreb. I workshoppen vil den basale terapi blive
gennemgået, og de grundlæggende terapeutiske håndgreb blive indøvet gennem
rollespil og diskussioner her af.
I kurset vil der blive fokuseret på:
•

Tilknytning og udvikling af relationsmønstre

•

Neurobiologisk grundlag for mentalisering

•

Mentaliseringens betydning for psykiske problemer

•

Diagnosticering af svigtende mentalisering

•

Grundlæggende principper for mentaliseringsbaseret behandling

•

Træning i anvendelse af MBT principper

Form: Forelæsning, diskussion, gruppediskussion og rollespil
Undervisere: Rikke Bøye cand.psych. specialist i psykoterapi og Morten Kjølby
specialeansvarlig overlæge i psykoterapi, Klinik for Personlighedsforstyrrelser, Århus
Universitetshospital, Risskov. Begge arbejder til dagligt med mentaliseringsbaseret
psykoterapi i forhold til patienter med en borderline personlighedsforstyrrelse og har
stor undervisnings- og supervisionserfaring inden for området.
Tid og sted: 18.-20. januar 2010, mandag kl. 10.00-17.00, tirsdag og onsdag kl. 9.0016.00 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København. Ø
Deltagerpris: Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Medlemmer af
DPSP kr. 5.700, andre akademikere kr. 6.500, EAN fakturering er ikke muligt. Max
deltagerantal: 24.
Bindende tilmelding: senest 1. november 2009 via www.dpsp.dk
Meritering: Kurset søges godkendt med 18 timer i relevante specialistuddannelser.
Arrangører: DPSP v. Kirsten Rosenkrantz Grage & Anne Vonger Kaas
________________________________________________________________________________________
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KONTAKT DPSP
Formand:
Klaus Pedersen
Mail: klauspedersen.dk@gmail.com

Bestyrelsesmedlem, koordinator f. Århus udvalget
Krista Nielsen Straarup
Mail: kristasteen@msn.com

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

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

Kasserer:
Finn Korsaa
Mail: fkorsaa@webspeed.dk

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

Bestyrelsesmedlem:
Werner Regli
Mail: regli@mail.tele.dk
Bestyrelsesmedlem:
Anne Vonger Kaas
Mail: anne@vongerkaas.dk
Bestyrelsesmedlem:
Mette Vinum
Mail: mette.vinum@gmail.com

Lone Adamsen (Århus-udvalg)
Mail: loneadam@rm.dk
Malene Hinrichsen (Odense-udvalg)
Mail: malene.hinrichsen@mail.dk

Sekretær:
Lotte Dehli
Mail: ld@dpsp.dk

Århus-udvalget:

Krista N. Straarup, Camilla Lahn Sørensen, Lone Adamsen & Klaus Pedersen

Odense-udvalget:

Malene Hinrichsen & Werner Regli

Videotek-udvalget:

Birgit Vrang, Jens Berthelsen, Alice Theilgaard & Werner Regli

Praktiske oplysninger:
På alle vore kurser er der fortrinsret for medlemmer af DPSP frem til tilmeldingsfristens
udløb. Såfremt der er ledige pladser, vil du inden for 3 uger modtage en bekræftelse på
din deltagelse. Se reglerne for afmelding, venteliste, mv. på www.dpsp.dk under
Tilmelding/Praktiske oplysninger. Med næsten 1300 medlemmer har vores Sekretariat
vældig travlt, så du må påregne ca. 2 ugers svartid på emails. Årskontingentet er fortsat
kr. 150 årligt. Indmeldelse
i selskabet
kan23.
ske via
hjemmesiden.
Kursus
22.januar
2009
Husk kontingentindbetaling – der er vedlagt girokort
________________________________________________________________________________________

Ψ • DPSP v/ sekretær Lotte Dehli • Islands Brygge 30 C 1.th • 2300 København S • www.dpsp.dk • Ψ
11

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER
FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Ψ • DPSP v/ sekretær Lotte Dehli • Islands Brygge 30 C 1.th • 2300 København S • www.dpsp.dk • Ψ
12

