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Januar 2009 
DPSP   –   UPDATE 

  

Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer 
 

Vi er glade for at kunne præsentere DPSPs halvårlige nyhedsfolder om selskabets kommende 
aktiviteter. De nyeste informationer om kurser kan du til enhver tid finde på vores hjemmeside. 
 
150 medlemmer havde tilmeldt sig seminaret med Cloé Madanes d. 3. oktober, hvor 
præsentation af strategiske metoder og DVD forevisning skabte en levende debat i og udenfor 
salen. Cloé Madanes forærede DPSP et DVD undervisnings- og selvhjælpsprogram om parterapi 
som vil blive sat til udlån via Videoteket. Den farverige reportage fra dagen kan du finde i 
Psykolog Nyt nr. 21. 
 
D. 5. marts afholder DPSP generalforsamling i Dansk Psykolog Forening, efterfulgt af foredrag 
ved Preben Hertoft og fælles middag hvortil der kræves tilmelding. Se indkaldelsen inde i 
folderen. 
 
Vort fag udvikler sig hastigt og behovet for kurser i specialistuddannelsen er stort. DPSP har som 
målsætning at repræsentere den videnskabeligt baserede psykoterapi bredt, og håber derfor 
nogle af vore kurser vil have netop din interesse. I foråret 2009 er planlagt kurser i 
Supervisionsteori og etik, Neuropsykologi for kliniske psykologer, Supervisionsprocessens teori 
og metode, Kognitiv behandling af depression samt årets store heldagsseminar i Århus 
Practicing Existential Psychotherapy med ERNESTO SPINELLI. 
 
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. Herudover byder efteråret på kurser i Neuroaffektiv psykodynamisk psykoterapi og 
Neuroaffektiv synkronisering og afstemning i den børne- og voksenterapeutiske proces – og flere 
arrangementer er i støbeskeen. 
 
Vi vil gerne rette en stor tak til alle vore medlemmer for støtte og opbakning til selskabets 
aktiviteter i det forløbne år! 
 
I håb om et lykkebringende år 2009 hvor vi glæder os til at se dig, 
 
p.b.v. 
 
Klaus Pedersen 
Formand 
 
 
 
 
 
 
 

Praktiske oplysninger: 
På alle vore kurser er der fortrinsret for medlemmer af DPSP. 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 kan ske via hjemmesiden. 
 

Husk kontingentindbetaling – der er tidligere udsendt girokort 

http://www.dpsp.dk/
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Kursus 22.- 23. januar 2009 
Odense 

Bemærk nyt sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48,5000 Odense C 

 

Supervisionsteori og etik 
                              v/ psykolog, ph.d. Claus Haugaard Jacobsen  

Udgangspunktet er en afgrænsning af supervisionsbegrebet omkring nogle af de centrale 
temaer og problemstillinger inden for den kliniske supervision. Kurset omhandler således fx 
supervisionens forhold til tilgrænsende områder, supervisionskontrakten, rammebetingelser, 
supervisors kontrolfunktion, supervisionsetik, m.v. Endvidere drøftes hvilket materiale, der 
kan/skal bringes med til supervision, supervisors rolle, fokus og funktion, forholdet mellem 
supervisor og supervisand samt parallelprocesser. Foruden almen supervisionsteori, lægges 
vægt på psykoterapisupervision i praktiske situationer overvejende set i et psykodynamisk 
perspektiv. Men kurset er også af relevans for psykologer, der arbejder inden for andre 
teoretiske referencerammer eller udfører supervision af andet behandlingsarbejde end 
psykoterapi. Endelig vil psykologer, der ikke selv udfører supervision men som modtager 
supervision, kunne have glæde af at deltage. Form: Teoretiske oplæg + diskussion med 
eksempler og små praktiske øvelser. 

Claus Haugaard Jacobsen er cand.psych., ph.d., lektor og klinikleder, Aalborg Universitet. 
Han er godkendt specialist og supervisor i psykoterapi og har omfattende praktisk 
supervisionserfaring. Endvidere har han skrevet en række artikler om supervision og er 
medredaktør og medforfatter til bogen ”Supervision af psykoterapi” Akademisk forlag 2007. 
 
Tid og sted (NB ændret sted): 
Torsdag d. 22. (10-17) og fredag d. 23. (9-16) januar 2009. Morgenkaffe ½ time før 
kursusstart. Mødecenter Odense, Buchwaldgade 48, 5000 Odense C,(centralt nærved 
banegården). Parkering ved Kvickly. Se mere på www.moedecenter.dk   
 
Deltagerpris: 
Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe: Medlemmer af DPSP 2490 kr., 
andre akademikere kr. 2990 kr. Max deltagerantal: 24. Intensivt kursus - bemærk det 
begrænsede deltagerantal. 
 
Bindende tilmelding: Inden 12. januar 
Enkelte pladser er endnu ledige, kontakt Malene Hinrichsen direkte tlf.:61601696 eller 
via mail: psykolog@mahi.dk. / evt. Lotte Dehli via www.dpsp.dk. 
 
Meritering: 
Kurset godkendes med 12 timer i Dansk Psykolog Forenings specialistuddannelse i 
psykoterapi, tværgående modul: 3.20 Supervision af andre faggrupper. 
 

Arrangører: DPSP v. Malene Hinrichsen (tlf.6160 1696) & Werner Regli 

mailto:psykolog@mahi.dk
http://www.dpsp.dk/
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Seminar d. 5 februar 2009 
Varna Palæet, Århus 

 
Neuropsykologi for kliniske psykologer 

 
v/ Neuropsykolog Louise Meldgaard Bruun og  

neuropsykolog, specialist i psykoterapi Anne Aagard Pallesen 
 
Begge undervisere har erfaring med udredning og behandling af klienter med 
neuropsykologiske og kliniske problemstillinger. Louise Meldgaard Bruun er ansat ved 
Forskningensenhed, Aalborg Psykiatriske Sygehus og Anne Aagard Pallesen er ansat ved 
Affektiv klinik, Aalborg Psykiatriske Sygehus  
 
På kurset introduceres de mest grundlæggende neuropsykologiske begreber, ligesom 
neuropsykologiske forhold ved stress, angst, depression og personlighedsforstyrrelser vil 
blive behandlet.  Der vil desuden være beskrivelse af, hvordan den neuropsykologiske 
undersøgelse kan bruges til at afdække klientens ressourcer og vanskeligheder, 
herunder hvordan den kan indgå som en del af grundlaget for tilrettelæggelse af et 
psykoterapeutisk forløb. Der vil under kurset være mulighed for at drøfte deltagernes 
egne cases. 
 
Tid og sted: 
Torsdag d. 5. februar 2009 kl. 9.00 - 16.00 (morgenkaffe 8.30-9.00) 
Varna Palæet, Ørneredevej 3, Århus C. 
 
Bindende tilmelding: 
Inden 5. januar 2009 via www.dpsp.dk. Der er fortrinsret for medlemmer af DPSP. Du vil 
høre fra os inden 3 uger efter tilmelding. Se regler for afmelding mv. på www.dpsp.dk / 
Tilmelding / Praktiske oplysninger. Indmeldelse i selskabet kan ske via DPSPs 
hjemmeside. Årskontingent kr. 150. 
 
Deltagerpris: 
Inkl. moms, frokost, morgen og eftermiddagskaffe. Medlemmer af DPSP kr. 990. EAN 
fakturering er ikke muligt. 
 
Meritering: 
Kurset forventes godkendt med 6 timer i relevante specialistuddannelser. 
 

Arrangør: DPSP v. Krista Nielsen Straarup 

 
 
 

http://www.dpsp.dk/
http://www.dpsp.dk/
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INDKALDELSE TIL 
  

GENERALFORSAMLING 2009 + AFTENMØDE + MIDDAG 
 

5. MARTS 
 

                                                                                 Århus den 6.januar 2009 
 

Du indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk Psykoterapeutisk Selskab for 
Psykologer. Vedlagt vinterbrevet finder du DPSPs regnskab for 2008. 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. Vi håber at se rigtig mange af vores medlemmer. 
 
Tid: Torsdag den 5. marts 2009 kl. 18-19 
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. 
17.00 - 18.00    Generalforsamling 
18.00 - 19.30    Foredrag ved Preben Hertoft 
19.30               Middag (begrænset deltagerantal) 
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
Ikke på valg: Kirsten Rosenkrantz Grage (næstformand), Werner Regli & Anne Vonger. 
På valg (alle genopstiller): Klaus Pedersen (formand), Finn Korsaa (kasserer), Mette 
Vinum & Krista Nielsen Straarup. Suppleanter: Camilla Lahn Sørensen & Marie Louise 
Rørne. 
 
19.40-21.30 Foredrag: Titel 
V. Professor, dr.med. Preben Hertoft. Har udgivet bogen De uventede gaver, Gyldendal 
2008. 
 
Arrangør: DPSP v. Finn Korsaa 

 
NB: Af hensyn til forplejning og lokalereservation, bedes du tilmelde dig 
generalforsamling og aftenmøde ved at sende en mail til: generalforsamling@dpsp.dk 

 

 
Dagsorden til DPSPs generalforsamling 5. marts 2009 

 
1. Valg af dirigent 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
 
3. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 
 
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
 

mailto:generalforsamling@dpsp.dk
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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 
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2 dages kursus 12.-13. marts 2009 

Kognitiv Center Fyn i Odense 

 
Kognitiv behandling af depression 

v. psykolog Lene Iversen  
 
 

Kognitive behandlingsformer bygger på menneskets særlige evne til at tænke, analysere 
og lære. Der lægges vægt på tænkningen, følelsesliv, kropslige fornemmelser, adfærd 
og individets samspil med omgivelserne. Kognitive behandlingsformer sigter mod, i 
samarbejde med klienten/patienten, at lære vedkommende en mere hensigtsmæssig 
adfærd i belastende situationer mhp. at ændre humøret. Kognitiv behandling har vist 
sig at være en effektiv behandling mod depression. De grundlæggende metoder der 
undervises i, kan også anvendes inden for andre terapiretninger. Kursusdagene vil 
indeholde en kombination af teoretiske oplæg og praktiske øvelser i grupper. 
 
Lene Iversen er cand.psych., specialist i psykoterapi, og har gennem en årrække 
undervist på diverse kurser og uddannelser inden for Kognitiv terapi og Mindfulness. Se 
mere om underviseren: www.kognitivcenterfyn.dk 
 
Tid og sted:  
Torsdag d. 12. kl. 9-16.30 + fredag d. 13. marts 2009 kl.9-15.30. Morgenbrød med kaffe 
8.30-9 begge dage. Kom i god tid og mød dine kolleger på Kognitiv Center Fyns lokaler 
på Fisketorvet 4 - 6, 10. Sal, 5000 Odense C. 
  
Begrænset antal pladser: 20 deltagere efter først-til-mølle-princippet, dog fortrinsret 
for medlemmer af DPSP. 
 
Deltagergebyr:  
Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe: Medlemmer af DPSP kr.1590, 
andre akademikere kr.2000. 
 
Bindende tilmelding: 
Inden 27. februar via www.dpsp.dk 
 
Meritering: 
Kurset søges godkendt med 12 timer som en del af 12.4.4.2.3., anden teoretisk 
referenceramme, i specialistuddannelsen i psykoterapi.  
 

Arrangører: DPSP v. Werner Regli DPSP & Malene Hinrichsen 
 

 
      

 

http://www.kognitivcenterfyn.dk/
http://www.dpsp.dk/
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2-dages seminar 27.-28. marts 2009 
Varna Palæet – Århus 

 

Practicing Existential Psychotherapy 

 

v. Professor Ernesto Spinelli 
 

 
Professor Ernesto Spinelli, PhD har fået et internationalt omdømme, som en af vor tids ledende 
teoretikere og undervisere af eksistentiel analyse anvendt indenfor psykologi og psykoterapi og 
på det seneste i de tilstødende discipliner coaching, facilitering og mediering. 
Uanset hvilken model man tilslutter sig, eller hvilken metode der anvendes, peger den 
nuværende forskning på selve relationen som en pålidelig og konsistent variabel, af betydning 
for et gavnligt udfald af terapeutiske interventioner. Dette kursus vil udstyre deltagerne med en 
anvendt teoretisk forståelse af de vigtigste interrelationelle kvaliteter og færdigheder til at 
udvikle og fastholde et effektivt terapeutisk forhold, således som det benyttes i og opstår fra 
eksistentiel psykoterapi. Dette unikke fokus på de interpersonelle kvaliteter vil være relevant 
for alle praktikere uanset deres terapeutiske model eller metode og vil tjene til at uddybe 
deltagernes professionelle forståelse af og bevidsthed omkring kernefaktorer, som opstår i 
enhver terapeutisk relation. En strukturel 3-fase model for eksistentiel psykoterapi 
præsenteres. 
 

Målsætninger: • Forståelse for udviklingen af det terapeutiske forhold fra en eksistentiel 
psykoterapeutisk synsvinkel • Evne til at observere og benytte centrale interpersonelle 
kvaliteter med henblik på effektiv eksploration og intervention i forhold til de problemer 
klienten præsenterer således som de udtrykkes i selve det terapeutiske forhold • En 
introducerende tilegnelse af “being-focused” kvaliteter og færdigheder udviklet af 
eksistentialistiske psykoterapeuter til afklaring af dybereliggende og dissocierede værdier, 
betydninger og adfærd som tjener til at fastholde klienters forstyrrelser i livet og relationerne 
til andre.  
PROGRAMPUNKTER: 

 An Overview and Background to the Therapeutic Relationship 

 Establishing and Relating within the Therapeutic Relationship: sedimentation and    
                 dissociation in the worldview 

 Intimacies in the Therapeutic Relationship: trust, love, arousal and disclosure 

 Re-embracing the World: the possibilities and limits of the therapeutic  
                 relationship 
 

Tid og sted: Varna Palæet, Ørneredevej 3, 8000 Århus C 
Fredag d. 27. marts 9-17.15 (Morgenkaffe og registrering 9-10) 
Lørdag d. 28. marts 8.15-16.15 (morgenkaffe 8.15-9) 
Deltagerpris: 
Inkl. moms, frokost, morgen og eftermiddagskaffe. Medlemmer af DPSP kr. 1890, andre 
akademikere kr. 2490, psykologistuderende 1190. EAN fakturering er ikke muligt. 
Bindende tilmelding: 
Inden 20. februar 2009 via www.dpsp.dk. 
Meritering: 12 timer 
Psykoterapeutisk specialistuddannelse, Ny/GL ordning: 12.4.4.2.3. / D 1.1 Psykotraumatologisk 
specialistuddannelse, Ny ordning: 14.4.4.2.4 
 

 
 

 

Arrangører: DPSP v. Klaus Pedersen & Krista Nielsen Straarup 

http://www.dpsp.dk/
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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. 
 

Arrangører: DPSP v. Kirsten Rosenkrantz Grage & Marie Louise Rørne 

http://www.dpsp.dk/
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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, 5000 Odense C. (600 m. fra banegården – i bil 
parkeres 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 10. august 2009 via www.dpsp.dk  
 

Meritering: 
Kurset søges godkendt med 12 timer i specialistuddannelsen i psykoterapi. 
 

Arrangører: DPSP v. Werner Regli, Christian Ferrer & Malene Hinrichsen 

http://www.dpsp.dk/
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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      Modtagelse og indskrivning. Kaffe, the, morgenbrød og frisk frugt 
8.50              Velkomst og introduktion 
9-10:30         The fate of Case Formulation in the Era of Descriptive Psychiatry 
10:30-10:40   Pause 
10.40-12.00   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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dpsp.dk/
http://www.dpsp.dk/
mailto:ld@dpsp.dk
http://www.radissonsas.com/
http://www.dpsp.dk/
mailto:ld@dpsp.dk
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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. 
 
 

 

http://www.dpsp.dk/
http://www.dpsp.dk/
mailto:ld@dpsp.dk
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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 
 

http://www.dpsp.dk/
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KONTAKT DPSP 
 
Formand:  
Klaus Pedersen  
Mail: klauspedersen.dk@gmail.com 

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

Kasserer:  
Finn Korsaa  
Mail: fkorsaa@webspeed.dk  

Bestyrelsesmedlem:  
Werner Regli  
Mail: regli@mail.tele.dk 
 
Bestyrelsesmedlem:  
Anne Vonger Kaas  
Mail: anne@vongerkaas.dk  

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

 

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

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

Suppleant:  
Marie Louise Rørne 
Mail: mlroerne@hotmail.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: 
Lone Adamsen, Camilla Lahn Sørensen, Krista N. Straarup & Klaus Pedersen 
 

Odense-udvalget:  
Malene Hinrichsen & Werner Regli  
 

Videotek-udvalget:  
Birgit Vrang, Jens Berthelsen, Alice Theilgaard & Werner Regli 
 
 

 
Info: www.evolutionofpsychotherapy.com  •  www.erickson-foundation.org 

mailto:klauspedersen.dk@gmail.com
mailto:kirsteng@privat.dk
mailto:fkorsaa@webspeed.dk
mailto:regli@mail.tele.dk
mailto:anne@vongerkaas.dk
mailto:mette.vinum@gmail.com
mailto:kni@psykiatri.aaa.dk
mailto:camillalahn@hotmail.com
mailto:mlroerne@hotmail.com
mailto:loneadam@rm.dk
mailto:malene.hinrichsen@mail.dk
mailto:ld@dpsp.dk
http://www.evolutionofpsychotherapy.com/
http://www.erickson-foundation.org/
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