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DPSP – update

Januar 2010

Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer
Bliver 2010’erne psykologiens årti? Vort fag er fortsat i hastig udvikling. Både fagligt og som funktion
i samfundet. Positiv psykologi breder sig som zeitgeist ikke bare indenfor psykologien og psykoterapien, men også i uddannelses- og erhvervssektor og organisationer generelt. Det er ikke alene de
bagvedliggende værdier, der driver værket, værdier vi kender fra den eksistentiel-humanistiske tradition, men den empiriske bevisførelse for, at systematisk implementering af værdierne har effekt. Centrale aspekter ved eksempelvis Eksistensfilosoffernes, Rogers’, Maslows, Perls’, Budhismens, mv.
tænkning og praksis bliver empirisk underbygget. Kan værdierne holde til det? På hvilke måder kan
man systematisk producere medfølelse, tillid, taknemmelighed, autenticitet, tilgivelse osv. med det
formål at blive mere effektiv og opnå højere grader af lykke og tilfredshed og samtidig undgå at kvæle
værdierne i deres egen succes? Den første verdenskongres i positiv psykologi blev afholdt i Philadelphia i juni 2009 med deltagere fra 50 forskellige lande og adskillige professioner, arrangeret af International Positive Psychology Association www.ippa.com. Her blev det gentagne gange bemærket, at
danskere i metaanalyser af lykkemålinger slår ud som det lykkeligste folkefærd. Er det hermed bevist
- evident - at danskere er ”lykkeligere” end alle andre? Se info om den 5. Europæiske Konference om
Positiv Psykologi, som bliver afholdt i København i juni 2010, på www.eccp2010.dk.
I nyere psykoterapier er fænomenologien i højsædet, metoden tilpasses den enkelte samt det forhold,
at et menneskes oplevede eksistens ikke defineres udefra og er i konstant uforudsigelig bevægelse.
En positiv udvikling fremmes i denne sammenhæng indenfor rammerne af en antiautoritær, refleksiv
kultur hvor multiparadigmatisk bevidsthed og ideosynkratiske perspektiver i en kreativ proces er med
til at fremme frihed og autonomi. I det tidligere Østeuropa blev det enkelte menneske anset for forkert og værdiløst, hvis det ikke tilpassede sig et autoritært systems skabeloner. Nogen var forblændet
af deres egne ideer andre korrumperede og magtbegærlige. Indenfor flere psykoterapier har jævnlig
evaluering af forløbet med efterfølgende korrektion af teknik / strategi / kontaktform vist sig at fremme
udbyttet af psykoterapien. Hypnoterapeuten Milton Erickson sagde det på denne måde: First you
shoot – then you aim!
DPSP havde i 2009 besøg af professor Nancy McWilliams. Efter en grundig indføring i evidensbegrebet blev de omkring 70 deltagere undervist i caseformuleringens tværgående anvendelsesmuligheder. Deltagerne var begejstrede. Det var undervisning i verdensklasse.
Til DPSPs store internationale heldagsseminar d. 29. oktober 2010 har DPSP inviteret den internationalt anerkendte forsker og psykoterapeut proffessor Leslie Greenberg PhD til Danmark. Temaet er
The Transforming Power of Affect: Emotion Focused Psychotherapy.
I 2010 fylder selskabet 20 år. Vi festligholder dette ved DPSPs generalforsamling d. 4. marts med
indslag om selskabets historie, foredrag og aftenarrangement – læs mere inde i bladet.
Vi ønsker dig et positivt nyt år !
Klaus Pedersen
Formand f. DPSP
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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. 9.00-16.00 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 er godkendt med 18 timer i psykoterapeutisk specialistuddannelse, anden teoretisk
referenceramme end valgt hovedretning, 12.4.4.2.3.
Arrangører: DPSP v. Kirsten Rosenkrantz Grage & Marie Louise Rørne

NB: Kurset er overbooket
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INDKALDELSE TIL
GENERALFORSAMLING 2010
+ spændende AFTENMØDE + MIDDAG
4. MARTS 2010 i DP, Stockholmsgade 27, 2100 Ø
DPSP fejrer 20 års jubilæum!

Vi indkalder hermed til generalforsamling i Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer. Vedlagt i
vinterbrevet finder du DPSPs regnskab for 2009. 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
til denne særlige aften med et relevant og spændende foredrag om parallelprocesser i psykoterapi og
supervision med professor Claus Haugaard, Aalborg Universitet. Bestyrelsen har besluttet at fejre begivenheden med en gratis middag for medlemmerne. Tilmeld dig derfor nu, så du kan deltage i fødselsdagsfesten. Vi glæder os til at se dig.
Tid: Torsdag den 4. marts 2010 kl. 17-21
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.
17.00 - 18.00 Generalforsamling
18.00 - 19.30 Foredrag ved Prof. Claus Haugaard Jacobsen PhD, Klinikleder,
Specialist og supervisor, htpp//: personprofil.aau.dk/profil/101727
19.30 - 22.00 Middag (tilmelding via generalforsamling@dpsp.dk)
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. Suppleant: Marie Louise Rørne. Desuden skal der vælges en ny suppleant. Bestyrelsen foreslår Malene Hinrichsen.
18.00-19.30 Foredrag:
”Parallelprocesser i psykoterapi og supervision”

Da vi følger princippet først til mølle, og der højst er plads til 50 deltagere, anbefales det at tilmelde sig
foredraget og middagen ved at sende en mail til: generalforsamling@dpsp.dk
NB: Angiv venligst om du deltager i foredrag, middag eller begge dele. Du vil så modtage en bekræftelse fra Lotte hurtigst muligt.
Arrangører : DPSP v. Finn Korsaa og Werner Regli
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Dagsorden til DPSPs generalforsamling torsdag d. 4. marts 2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Godkendelse af dagsorden
Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
Behandling af indkomne forslag
Fastlæggelse af budget og kontingent
Valg af bestyrelse
Eventuelt

Ad. Pkt 6) Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:
§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.
ÆNDRES TIL:
§3
VIRKSOMHED:
Formålet realiseres via:
•
Afholdelse af arrangementer der kan være meritgivende i DPs specialistuddannelser, samt af
årligt heldagsseminar. Arrangementerne afspejler bredden i dansk og international videnskabeligt funderet psykoterapi.
•
Bestyrelsen har mulighed for at nedsætte udvalg til varetagelse og udvikling af DPSPs aktiviteter.
Udvalgsmedlemmer udpeges af bestyrelsen. Nedsatte udvalg refererer til DPSPs bestyrelse, og skal
være med deltagelse af mindst et bestyrelsesmedlem.
•
Bestyrelsen nedsætter et Århus-udvalg og et Fyn-udvalg til varetagelse af lokale aktiviteter med
bistand fra DPSPs sekretær.
•
Bestyrelsen nedsætter et Videotek-udvalg som bl.a. har til formål at opbygge og vedligeholde
DPSPs videotek med bistand fra DPSPs sekretær.
§6
BESTYRELSEN:
TILFØJELSE:
•
Suppleanterne vælges for to år ad gangen.
•
Fratræder et bestyrelsesmedlem inden afslutning af sin valgperiode udpeger bestyrelsen en af
suppleanterne som nyt bestyrelsesmedlem. Det udpegede bestyrelsesmedlem sidder indtil udløb af det
fratrædende bestyrelsesmedlems valgperiode.
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Tre-dags seminar i Odense 22.-24. marts 2010
Kognitiv behandling af angst og fobier

v. psykolog Lene Iversen fra Kognitiv Center Fyn

På kurset vil der først blive givet en introduktion til den kognitive personlighedsmodel og sokratiske
dialog. Herefter vil der blive sat fokus på kognitive adfærdsmetoder til specifik behandling af panikangst,
socialfobi og OCD.
At se angsten i øjnene – udsætte sig for det man frygter i praksis – kaldes adfærdseksperimenter. Adskillige undersøgelser har vist, at netop adfærdseksperimenter kan være en effektiv metode i angstbehandling med hurtige resultater. Der vil derfor på kurset være øvelser, hvor man lærer at forberede og
gennemføre adfærdseksperimenter.
Kursusdagene vil indeholde en kombination af teoretiske oplæg og praktiske øvelser i par og grupper.
Lene Iversen er cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og medejer af Kognitiv Center Fyn.
Hun har en 2-årig uddannelse i Kognitive behandlingsformer, har gennem en årrække undervist på
diverse kurser og uddannelser indenfor Kognitiv terapi og Mindfulness og har skrevet bogen: Eksamensangst – Hvad kan jeg gøre? (Frydenlund 2007) og medvirker i filmen: At se Angsten i øjnene. For
yderligere oplysning se: www.kognitivcenterfyn.dk
Tid: Mandag - onsdag d. 22.-24.3. 2010 alle dage fra kl.9-16.00. Morgenbrød med kaffe 8.30-9 alle
dage. Kom i god tid og mød dine kolleger.
Sted:
Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. (600 m. fra banegården – P-plads ved Kvickly)
Tilmelding: via www.dpsp.dk - Bemærk at der er max. 25 deltagere efter først til mølle princip.
Deltagergebyr: Medlemmer af DPSP 3300 kr., andre akademikere kr. 3900 kr.
Kurset søges godkendt i Dansk Psykolog Forening i ft.:
Specialistuddannelser i psykoterapi: 12.4.4.2.3.
Sundhedspsykologi 11.4.4.2.2.
Samt relevant gammel ordning
Oplysninger kan fås hos Malene Hinrichsen 6160 1696, DPSPs kontaktperson FYN
Arrangører: DPSP v/ Malene Hinrichsen, Henriette Sloth, Tina Malchow-Møller
og Werner Regli
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Forårets heldagsseminar i Aarhus
23. april 2010
Det levende parforhold – Relations Fokuseret Parterapi
v/ klinisk psykolog, Kirsten Seidenfaden, Det Danske Imago Institut
Relations Fokuseret Parterapi bygger på en integration af systemisk og narrativ tænkning og nyere
psykodynamisk tænkning, mentaliseringsteori, tilknytningsteori og affektiv neurobiologisk forskning.
Parterapien bygger på en særlig dialogform, Den Anerkendende Dialog, der er inspireret af Imagoterapien og har til formål at gøre op med tillærte mønstre og overlevelsesstrategier i parforholdet.
Metoden er bl.a. kendetegnet ved, at terapeuten er mere støttende end styrende. I kurset vil der
blive fokuseret på:
•
Grundantagelser i den relationsfokuserede terapi
•
Parforholdets udviklingsspiral
•
Den anerkendende dialog
•
Tilknytningsteori og voksentilknytning
•
Den neuroaffektive viden
•
Den narrative metode
•
Forandringsdialogen
Form: Kurset vil ud over gennemgang af teori og metode indeholde videoklip, øvelser og tid til diskussion.
Underviser: Kirsten Seidenfaden er cand. psych., klinisk psykolog og godkendt specialist i psykoterapi og supervision. Hun er par-relationsterapeut og leder af Center for Relations Fokuseret
Terapi – Det Danske Imago Institut. Sammen med sin mand, Piet Draiby, er hun forfatter til bogen
”Det Levende Parforhold – fra konflikt til nærvær” 2007, ligesom hun er medforfatter til bogen: ”Den
Levende familie – hvordan nærvær gir´ selvværd.” 2009.
Tid og sted: Fredag d. 23. april 2010 kl. 9-16.00 (morgenkaffe fra kl. 8.30). Varna Palæet, Ørneredevej 3, 8000 Aarhus.
Deltagerpris: Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Medlemmer af DPSP kr. 590,
andre akademikere kr. 1190, EAN fakturering er ikke muligt.
Bindende tilmelding: senest 1. marts 2010 via www.dpsp.dk
Meritering: Kurset søges godkendt med 6 timer i relevante specialistuddannelser.
Arrangører: DPSP v. Lone Adamsen og Krista Nielsen Straarup
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6-7. maj 2010 i Odense
Kursus i Klinisk Sexologi

v./ Bo Møhl, Ledende Psykolog ved Psykiatrisk Center Rigshospitalet
Via kurset vil deltagerne få mulighed for at tilegne sig viden om og erfaring med forskellige seksuelle
vanskeligheder, relateret dels til somatisk sygdom og dels til psykiske lidelser, samt relevante interventionsmuligheder i forhold hertil. Formen for kursusdagene vil være en kombination af teoretiske
oplæg og diskussion suppleret med eksempler fra den kliniske praksis og praktiske øvelser.
Fokus vil især være på praksis og berøre emner som sexologi og sundhed, sexologi og somatisk
sygdom, samt sexologi og samliv. Derudover vil der være fokus på sexologi og psykiske lidelser, idet
opmærksomhed også rettes mod seksuelle vanskeligheders co-morbiditet med anden psykopatologi.
Relevante (sexologiske) behandlingsstrategier præsenteres i relation til de forskellige seksuelle vanskeligheder. Temaer vil bl.a. være biopsykosociale seksualitetsteorier, lyst, ophidselse og orgasme,
seksuelle forstyrrelser, seksuelle dysfunktioner, terapeut-klient-partner relationen, samt individuelle og
par-terapeutiske sexologiske behandlingsstrategier.
Bo Møhl er cand. psych. & cand. mag. fra København Universitet. Han er godkendt Specialist og
Supervisor i Psykoterapi. Gennem mange år ansat ved Sexologisk Klinik på Rigshospitalet og nu
Ledende psykolog ved Psykiatrisk Center Rigshospitalet. Han har skrevet flere artikler og bøger om
en lang række klinisk psykologiske og sexologiske emner, ligesom han har omfattende undervisningserfaring.
Tid og sted:
Torsdag d. 6. maj 2010 kl. 10.00-17.00 + Fredag d. 7. maj 2010 kl. 9.00-16.00. Morgenkaffe begge
dage ½ time før kursusstart.
Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. (Tæt ved banegården. P-plads ved Kvickly). Se nærmere på www.moedecenter.dk.
Deltagergebyr:
Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe begge dage: Medlemmer af DPSP kr. 2100,andre akademikere kr. 2700,-. EAN-fakturering er ikke muligt.
Bindende tilmelding: Senest d. 1. april 2010 via www.dpsp.dk.
Meritering:
Kursusbevis udstedes.
Ny ordning; søges godkendt som tværgående modul: 3.6. Klinisk Sexologi, 12 timer.
Gl. ordning; relevante moduler
Arrangører: DPSP - Fyn v/ Werner Regli, Malene Hinrichsen (6160 16960), Henriette Sloth og Tina
Malchow-Møller
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20.-21. september 2010 i Odense
Kursus i Valg af interventionsmetoder, voksenmodulet
v. Krista Nielsen Straarup, klinisk psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi.
Formålet med kurset er at give deltagerne en forståelse for, hvilke metoder der er bedst egnede til
hvilke klienter. Undervisningen vil påpege, hvilke specifikke indikatorer der peger på bestemte behandlingsformer, således at deltagerne får et solidt kendskab til gyldighedsområdet for de enkelte interventionsformer. Deltagerne vil blive velorienteret om de enkeltes interventionsmetoders relevans og
evidens for grad af effekt over for forskellige psykiske vanskeligheder og personlighedstyper.
Der vil blive undervist i, hvordan den afklarende/ diagnostiske proces er en forudsætning for at vælge
den bedst egnede interventionsform. Interventionsformer er for eksempel individuel behandling, gruppebehandling, korttidsterapi, længere terapeutiske forløb, parterapi, psykodynamiske metoder med
vægt på overføringsrelationer, kognitiv-adfærdsmodificerende terapiformer, psykoedukation, netværksarbejde og akut krisebehandling.
Tid og sted:
Mandag d. 20. - Tirsdag d. 21. september 2010 begge dage kl. 9.00-16.00. Morgenkaffe begge dage
½ time før kursusstart.
Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. (Tæt ved banegården. P-plads ved Kvickly). Se nærmere på www.moedecenter.dk.
Deltagergebyr:
Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe begge dage: Medlemmer af DPSP kr. 2100,-,
andre akademikere kr. 2700,-. EAN-fakturering er ikke muligt.
Bindende tilmelding: Senest d. 1. august 2010 via www.dpsp.dk.
Meritering:
Ny ordning
Voksenmodulet - fælles for alle specialistuddannelserne på voksenområdet: 10.5., 12 timer.
Arrangører: DPSP - Fyn v/ Werner Regli, Malene Hinrichsen (6160 1696), Tina Malchow-Møller og
Henriette Sloth
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Fredag d. 29. oktober 2010 På Scandic Copenhagen
DPSPs Internationale Heldagsseminar med:
Leslie Greenberg

The Transforming Power of Affect:
Emotion-Focused Psychotherapy – EFT

1.
Emotion and its role in psychotherapy
Emotion: Theory and Research: • Adaptive function of emotion • Emotion schemes and sources of
emotion.
Emotion Assessment: • Assessment for differential intervention • Primary adaptive emotion • Primary
maladaptive emotion • Secondary reactive emotion • Instrumental emotionality.
2.
Framework for Intervention
Major Emotional Change Processes: • Awareness • Expression • Regulation • Reflection • Transformation • Corrective experience.
3.
Specific Method
Working with Emotion in Resolving Self Criticism: • Video Tape Demonstrations and discussion of Selfcriticism and the emotion change process Dialoguing with the self.
4.
Specific Method
Discussion and Video Tape Demonstrations of: • Working with Unresolved Emotion in Unfinished business • Forgiveness and letting go
5.
Discussion
Indications and Counter Indications for Emotion Focused Work:
• Overcontrolled and underregulated emotion







Learn to identify different types of emotional expression.
Learn when to regulate and when to access emotion.
Learn how to intervene differentially with emotion.
Learn how to access adaptive emotions to produce change.
Learn to identify phases in emotional processing to resolve self-critical splits.
Learn to identify phases in emotional processing to resolve unfinished business.
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CONTENT OF THE SEMINAR: The role of emotion and emotional awareness in function and dysfunction and the importance of working with amygdala based emotion • The use of process diagnosis in an emotion-focused approach to identify both adaptive and maladaptive emotions and primary
and secondary emotions will be discussed • Differential intervention based on process diagnosis will
be demonstrated • Six major principles of emotional change in psychotherapy Emotion, Awareness,
Expression, Regulation, Reflection, Transformation and Corrective Experience • Videotaped examples of evidence based, methods for evoking and dealing with emotions in self-criticism and in emotional injuries from the past with significant others will be presented and discussed • Participants will
be introduced to the skills of moment by moment attunement to affect, and the use of gestalt methods of dialoguing with parts of self and imagined significant others in an empty chair.
Leslie Greenberg, Ph.D. is Professor of Psychology at York University in Toronto, Ontario. He is the
Director of the York University Psychotherapy Research Clinic. He is the developer of an Emotionfocused approach to therapy. He has co-authored the major texts on emotion focused approaches to
treatment. These include Emotion in Psychotherapy(1986), Emotionally Focused Therapy for Couples (1988) Facilitating Emotional Change (1993) ,Working with Emotions in Psychotherapy(1997)
Emotion-focused therapy: Coaching clients to work through emotions(2002) and most recently Emotion-focused therapy of depression (2005). Dr. Greenberg is a founding member of the Society of the
Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI) and a past President of the International Society
for Psychotherapy Research (SPR) from which he received a Distinguished Research Career award
in 2004. He was awarded the Canadian Psychological Association Professional Award for Distinguished Contributions to Psychology as a Profession and the Canadian Psychological Association
Award for Excellence in Professional Training and most recently the Carl Rogers Award of the American Psychological Association Society for Humanistic Psychology. Dr. Greenberg is a founding member of the Society of the Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI) and a past President of the
Society for Psychotherapy Research (SPR). He has been on the editorial board of many psychotherapy journals, including currently the Person-Centered & Experiential Therapies, Journal of Psychotherapy Integration, Journal of Constructivist Psychology, Journal of Marital and Family Therapy,
Gestalt Review, Journal of Clinical Psychology.
Tid og sted: Fredag d. 29. oktober 2010, kl. 8:50-16:30 (Morgenkaffe og registrering kl. 7:30) Scandic
Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V.
Deltagerpris:
•
990 kr. inkl. moms for medlemmer af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer
•
890 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: Tilmelding foretages via www.dpsp.dk. Tilmeldingen er bindende. Sidste frist for tilmelding
er 24. september, 2010. Regler for tilmelding og afmelding ses på hjemmesiden.
Meritering: Forventes godkendt med 6 timer i relevante specialistuddannelser.
Arrangører: DPSP v. Krista M. Nielsen Straarup & Klaus Pedersen
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DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER
FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

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: marielouise@roerne.dk

Bestyrelsesmedlem:
Werner Regli
Mail: regli@mail.tele.dk

Lone Adamsen (Århus-udvalg)
Mail: loneadam@rm.dk

Bestyrelsesmedlem:
Anne Vonger Kaas
Mail: anne@vongerkaas.dk

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

Malene Hinrichsen (Fyn-udvalg)
Mail: psykolog@mahi.dk
Tina Malchow-Møller (Fyn-udvalg)
Mail: tinamalchowmoeller@hotmail.com
Henriette McKenzie Rønhof Sloth (Fyn-Udvalg)
Mail: henriette.sloth@ouh.regionsyddanmark.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, Tina Malchow-Møller & Henriette McKenzie Rønhof
Sloth
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 1370 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.
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