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Vinteren 2013/2014 

 
DPSP Update 

 
 
 
 

 
Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer 

 
Nye årgange uddannelsespsykologer i psykiatrien og i børne- og ungdomspsykiatrien 
starter op hvert år og antallet af psykologer i psykiatrien har været stigende gennem en 
årrække. Vi tror på, det bidrager til en positiv udvikling af området. I samme åndedrag 
kunne man forstille sig, at udviklingen pr. automatik styrker psykoterapien i psykiatrien. 
Men specialpsykologer i psykiatri får ikke automatisk en specialistuddannelse i 
psykoterapi. 
 
Med en universitær grunduddannelse, der oplærer i psykens almene anatomi, får 
psykologer et særligt fundament for at agere indenfor kompleksiteten af individets bio-
psyko-sociale realitet og psykopatologiens fremtrædelse. Psykologer får derfor indflydelse 
på både kultur og faglighed i psykiatrien. Men specialiseringen i psykopatologi og 
diagnostik bør kompletteres af specialisering i psykoterapi. Det er jo ikke tilstrækkeligt at 
beskrive og diagnosticere – der skal også interveneres – ikke kun via sociale og 
biomedicinske metoder – også psykologiske, herunder psykoterapeutiske. Mange 
psykiske lidelsestilstande kan helt eller delvis behandles via en specialiseret 
psykoterapeutisk indsats, og med langtidsholdbar effekt.  
 
Uden et stærkt psykoterapeutisk speciale bliver psykiatri som en kriger med træben. 
Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer mener derfor, at der snarest bør etableres 
en fast model for, hvordan specialpsykologen kan oprustes til specialist i psykoterapi. 
Selskabet anbefaler, at vigtigheden af specialisering i psykoterapi bringes i fokus overfor 
regionerne, når psykiatrien er på bordet. Manglen på en fast psykoterapi overbygning på 
specialpsykologuddannelsen skinner igennem regeringens nye psykiatrirapport: Her er der 
gabende tomt, når det gælder psykologens specialistuddannelse i psykoterapi. 
Behandlingsgaranti i psykiatrien – og i privat praksis - kan ikke indfris på et rimeligt 
kvalitets- og effektivitetsniveau uden psykoterapi på specialistniveau.  
 
Specialistuddannelsen bør være offentligt finansieret uanset sektor. For det er en 
kendsgerning, at psykoterapi på tværs af retninger udviser en i sammenligning med 
biomedicinske metoder usædvanlig høj og vedvarende effektstørrelse. Det er win for alle 
parter at investere nu. 
 
 
Vi ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår! 
 
P.b.v. 
Klaus Pedersen 
Formand f. DPSP 
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Sorg og krise hos børn 
 
 

Den 13. & 14. januar 2014 i Aarhus 
 

V/ Dr.Phil. Atle Dyregrov 
 
 
 

Leder af Senter for Krisepsykologi i Bergen, Norge 
  
DPSP-Aarhus gentager nu succesen fra København, hvor kurset ”Sorg og krise hos børn” i 
november 2012 havde stor efterspørgsel og blev afholdt med venteliste. På kurset vil Atle 
Dyregrov føre os ind i erfarings- og forskningsbaseret viden om børn og sorg og ikke mindst i 
hvordan denne viden kan benyttes som afsæt til at hjælpe og støtte børn og unge, både 
umiddelbart efter et traume og på længere sigt. Fremstillingen vil blive eksemplificeret med en 
række konkrete caseformuleringer. I løbet af kursusdagene vil Atle Dyregrov bl.a. udforske 
følgende temaer: Nyere forskningsbaseret viden om sorg og traumer hos børn og unge, erfaringer 
fra arbejdet med børn efter katastrofer, konkrete metoder til brug ved opfølgende arbejde med 
børn og unge, overvejelser over kompliceret sorg som en ny diagnose samt udfordringer i det 
terapeutiske arbejde med børn og unge med kompliceret sorg. 
 
Psykolog og dr. phil. Atle Dyregrov er leder af Senter for Krisepsykologi i Bergen – et 
forskningsorienteret sorg- og krisecenter. Atle Dyregrov har i hele sin karriere arbejdet med børn 
og familier, som har oplevet dødsfald og andre kriser eller traumer. Derudover har han arbejdet 
ved en række nationale og internationale ulykker og katastrofer og har bl.a. spillet en central rolle i 
opfølgningen på terrorangrebet i Norge, sommeren 2011. Atle Dyregrov er forfatter til en række 
bøger og faglige artikler indenfor sorg- og kriseområdet, heriblandt ”Børn og traumer” (2011) og 
”Sorg hos børn” (2007). (se www.krisepsyk.no for flere udgivelser). Han har desuden omfattende 
undervisnings- og foredragserfaring.  
 
Tid: Mandag den 13. januar og tirsdag den 14. januar begge dage kl. 9.00-16.00. 
Der serveres morgenkaffe en halv time før kursusstart begge dage. 
 
Sted: Dansk Psykolog Forenings lokaler Fiskergade 41, 8000 Aarhus C. 
 
Deltagerpris: 
Inkl. moms samt forplejning i form af morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe begge dage: 
Medlemmer af DPSP kr. 2.800,-, ikke-medlemmer 3.800,-. EAN-fakturering er ikke mulig.  
 
Tilmelding: 
Tilmelding foretages via www.dpsp.dk. Tilmelding er bindende. Sidste frist for tilmelding er den 2. 
januar 2014. Der er endnu enkelte ledige pladser tilbage.  Regler for tilmelding og afmelding kan 
findes på DPSP´s hjemmeside.  
 
Meritering: 
Kurset søges godkendt på det Tværgående modul i specialistuddannelsen: Sorg og krise hos 
børn, 12 timer. 
 

 
Arrangører: DPSP-Århus v/ Maria Lægsgaard Kristensen & Mette Weiss Mose 

 

http://www.krisepsyk.no/�
http://www.dpsp.dk/�
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”Supervision af andre faggrupper II” 
- Metodisk og dialogisk fokus for din praksis 

 
 
 

27-28. januar 2014 i Odense 
 

 

V/ Benedicte Schilling, cand. psych., specialist & supervisor 
 
 
 
 
 

Formålet med kurset er at bibringe deltagerne nødvendige værktøjer til at gennemføre og 
kvalificere eget supervisionsarbejde i de kontekster, de arbejder i med udgangspunkt i viden om og 
forståelse af de andre faggrupper, som de typisk skal supervisere. Derudover vil kurset bibringe 
deltagerne praktiske værktøjer til at reflektere over og fortløbende udvikle på egne 
supervisionskompetencer. De overordnede læringstemaer for kurset er bl.a: Hvordan forhandler 
jeg en supervisionskontrakt? Hvad er læringsbehovet og læringsformålet for den supervision, som 
jeg yder? Hvilken supervisionsmetode skal jeg vælge? Supervision i grupper – hvad skal jeg være 
opmærksom på?  Professionsudvikling: Kursistens egen transformation fra psykolog til supervisor. 
 
 
 
 
 

Formen for kurset baserer sig på dialog, refleksioner og praksisudveksling. Med udgangspunkt i 
deltagernes konkrete praksis gives mulighed for at stille spørgsmål og få svar, dele viden og tvivl 
og få inspiration til egen praksis i nuværende og fremtidigt supervisionsarbejde. Deltagerne 
opfordres til at dele eksempler fra egen supervisionspraksis, ligesom underviser medbringer cases. 
Målgruppen er psykologer, som arbejder med supervision, uafhængigt af arbejdsfelt, 
erfaringsniveau, teoretisk og metodisk referenceramme. Det forventes, at kursisterne deltager 
aktivt og professionelt engageret i kurset, hvor underviser fungerer som dirigent og katalysator, 
samt teoretisk og metodisk inspirator.   
 
Benedicte Schilling, cand. psych. aut., specialist & supervisor i klinisk børnepsykologi. Forfatter og 
rutineret supervisor, underviser og faglig inspirator i Danmark og England. 
 
Tid og sted: 
Mandag d. 27. januar 2014 kl. 9.00-16.00 + tirsdag d. 28. januar 2014 kl. 9.00-16.00.  Morgenkaffe 
begge dage ½time før kursusstart. Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. 
www.moedecenter.dk.  
 
Deltagergebyr:  
Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe begge dage: Medlemmer af DPSP kr. 
2850,- /andre akademikere kr. 3350,-. EAN-fakturering ikke mulig. Forudsætter forudgående 
gennemførelse af ”Supervision af andre faggrupper I” (3.20) v./B. Schilling. 
 
Bindende tilmelding: Senest d. 1. december 2013 via www.dpsp.dk. 
 
Meritering: 
Specialistuddannelserne i psykoterapi, psykopatologi, psykotraumatologi, klinisk børne-psykologi, 
klinisk neuropsykologi, klinisk børneneuropsykologi, sundhedspsykologi, gerontopsykologi, 
pædagogisk psykologi samt arbejds- og organisationspsykologi: Godkendt som Tværgående 
Modul: 3.99 ”Supervision af andre faggrupper II”, 12 timer. 

 
 
 

Arrangører: DPSP, Fyn v/ Tina Malchow-Møller, Malene Hinrichsen (6160 1696),  
Henriette Sloth & Lykke Birkeland 

http://www.moedecenter.dk/�
http://www.dpsp.dk/�
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PC-ERA: Parent-Child Early Relational Assessment 
 
 
 
 
 

Kursus & workshop i København 30. og 31. januar 2014,  
samt den 24., 25., og 26. marts 2014 

 
 
 
 

V/ Psykolog Sari Ahlquist-Björkroth 
 

Her er en enestående mulighed for at blive certificeret i brugen af Parent-Child Early Relational 
Assessment. Deltagere vil i forbindelse med kursus og workshop få omfattende viden om og 
erfaring med relationel assessment af det tidlige forældre-barn forhold.  
 
Metoden kan bruges til psykologiske undersøgelser af forældre og børn i alderen 0-4 år, samt til 
generelt at skærpe psykologens kliniske opmærksomhed omkring væsentlige faktorer i forældre-
barn samspillet.  
 
Sari Ahlquest-Björkroth er psykolog på institut for psykologi på University og Turku i Finland. Hun 
har omfattende erfaring med at undervise i og anvende PC-ERA, både klinisk og 
forskningsmæssigt. Hun er specialist i psykoterapi.  
 
Kurset vil blive afholdt på engelsk 
 
Tid og sted: 
Kursus: den 30. og 31. januar 2014, kl. 9-16. 
Workshop: den 24., 25., og 26. marts, kl. 9-16. 
Både kursus og workshop afholdes i Dansk Psykologforenings lokaler, Stockholmsgade 27, 2100 
København Ø.  
 
Deltagerpris: 
2-dages kursus: Medlemmer 1850 kr., ikke-medlemmer: 2300 kr. 
3-dages workshop: Medlemmer 2750 kr., ikke-medlemmer: 3500 kr 
 
Prisen inkluderer kursusdeltagelse, PC-ERA manual, morgenbrød, frokost og eftermiddagskaffe.  
EAN fakturering ikke mulig.  
 
Tilmelding: 
Deltagelse i workshop forudsætter at man har været med på kurset, men man kan godt deltage i 
kurset alene. Certificering i brugen af PC-ERA forudsætter deltagelse i både kursus og workshop.  
Tilmeldingsfristen til kurset er den 1.12.13 og tilmeldingsfristen til workshop er den 15.2.14. 
Tilmelding via www.dpsp.dk med angivelse af navn, adresse, email og medlemsnummer i DP. 
Tilmeldingen er bindende, optagelse sker efter "først-til-mølle-princippet". Såfremt du optages på 
kurset vil du inden 3 uger efter tilmelding modtage en bekræftelse. Regler for afmelding, venteliste 
mv. se www.dpsp.dk: Tilmelding / Praktiske oplysninger. Indmeldelse i selskabet kan ske via 
DPSPs hjemmeside. Årskontingentet er kr. 150.  
 
Meritering: 
Kursus og workshop søges godkendt med 12 timer + 18 timer i DPs specialistuddannelse i 
børnepsykologi, 6.4.4.2.2 Psykologiske Undersøgelsesmetoder.  
 

 
Arrangører: DPSP v/ Anne Vonger Kaas & Mette Vinum 

http://www.dpsp.dk/�
http://www.dpsp.dk/�
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Feedback Informed Treatment - intensive 

 
 
 

24.-25. februar 2014 
2 dages workshop i Århus 

 
 
 
 

 V/ PhD Scott D. Miller 

 
 
DPSP har igen den ære at byde Scott Miller velkommen til Danmark og tilbyde medlemmerne af 
Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer en to-dages workshop i 2014 som opfølgning på 
det inspirerende seminar og efterfølgende workshop i februar 2013.  Et af de vigtigste spørgsmål 
for en kliniker er, hvordan vi bedst hjælper vores klienter via psykoterapi. Scott Miller dokumenterer 
med omfattende forskning betydningen af alliancen for effekten af terapi. Hans metoder er i sig 
selv ganske enkle og går på tværs af referencerammer. Centralt i metoderne er aktiv anvendelse 
af feedback fra klienten uanset diagnose og lidelsens kompleksitet og sværhedsgrad.  

 
”Research from several controlled trials conducted in “real-world” clinical settings shows that the 
client-directed, outcome-informed approach cuts drop out rates in half and improves outcome by 
as much as 65%.  Using formal, ongoing feedback from clients is central to the approach.  In this 
intensive two day participants will learn how to obtain valid and reliable feedback and use that 
information to inform treatment, decrease drop out rates, and improve the outcome of care.  
Therapists will also learn how to use ASIST software program which can be used by individual 
practitioners, agencies, and behavioral healthcare organizations to administer, score, interpret and 
track outcome of clients, therapists, treatment programs, and agencies. 
 
Scott Miller er kendt for med humor og engagement at kunne oversætte kompleks teori og 
forskning til let anvendelig klinisk praksis. Han er stifter af Center of Clinical Excellence og har som 
en af få forskere flere gange præsenteret sit arbejde på den prestigefulde “Evolution of 
Psychotherapy Conference”. Desuden er han forfatter til en lang række videnskabelige artikler 
samt følgende bøger:  The Heart and Soul of Change: Delivering What Works in Therapy (2009) 
og The Heroic Client: A Revolutionary Approach for Improving the Outcome of Therapy (Revised 
Edition, 2004). 

 
Tid og Sted:  Mandag d. 24. februar kl. 10-17 og tirsdag d. 25. februar kl. 9-16, 2014. Morgenkaffe 
en halv time før start. Psykologforeningens lokaler, Fiskergade 41, 4. Sal, 8000 Aarhus C.  
Max 24 deltagere.  
 
Meritering: Søges godkendt til specialistuddannelsen i psykoterapi 12.4.4.2.3, anden teoretisk 
referenceramme 12 timer.  
 
Deltagergebyr: 3400 kr. for medlemmer af DPSP, 4400 kr. for ikke-medlemmer. Prisen inkluderer 
morgenkaffe, let frokost og eftermiddagskaffe.  Bindende tilmelding senest d. 15. Nov. 2013 via 
www.dpsp.dk. EAN fakturering er ikke muligt.  
 

 
 

Arrangører: DPSP- Aarhus-udvalget v/ Lone Adamsen & Ole Karkov Østergaard. 
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Supervision af supervision  
 

 

Kursus 4 x 2 dage i 2014 i alt 50 timer 
Forår 2014: 6/3-7/3 + 22/5-23/5 og efterår 2014: 4/9-5/9 + 13/11-14/11 

 
 

V/ Cand. psych., dr. pæd. Karen Vibeke Mortensen  
& PhD Claus Haugaard Jacobsen 

 
 
 

DPSP udbyder en samlet supervisoruddannelse bestående af i alt 30 timers teoriundervisning og 
20 timers supervision af supervision i 2 grupper af 8 personer. Uddannelsen er specifikt rettet mod 
psykologer med specialistuddannelse, der er under uddannelse til supervisorer, og er godkendt af 
Dansk Psykologforening, jf. Uddannelse til specialist og supervisorsupervisor, pkt. 19. 
 
 
 

Formål: at kursisterne erhverver sig viden om og kompetence til at anvende eget teoretisk ståsted 
i rollen som supervisor. 
 
 
 

Indhold: 
* supervisions afgrænsning til terapi, konsulentarbejde, coaching, rådgivning og undervisning 
* supervision som en vidensorienteret læringsproces, en form for mesterlære 
* supervisionskontrakten, herunder supervisors og supervisandens ansvar 
* individuel supervision og gruppesupervision, retningslinjer for supervisorrollen 
* mulige dilemmaer: Intern/ekstern supervisor, leder eller kollega i supervisorrollen 
* refleksion over supervisorrollens forskelligheder på baggrund af forskellige teorier 
* fokusområde, position og rolle, metoder og teknikker. 
* evaluering af supervisionsforløb, etiske dilemmaer og valg. 
 
 
 
 

Fremgangsmåde: De 20 timers supervision af de to supervisorer, finder dels sted ved, at 
kursisterne fremlægger egne supervisionssager til drøftelse og refleksion, dels ved at én deltager 
superviserer en anden deltagers behandlingssag, hvorefter gruppen reflekterer over 
supervisionsprocessen. Formålet er at uddrage erfaringer og at give og modtage feedback som 
supervisor. 
 
 
 
 

Undervisere: Cand. psych., dr. pæd. Karen Vibeke Mortensen, privatpraksis og adjungeret 
professor ved Aalborg Universitet og cand. psych., ph.d. Claus Haugaard Jacobsen, privatpraksis 
og tidl. professor og klinikleder ved Aalborg Universitet. Begge har omfattende klinisk erfaring med 
supervision og med supervisoruddannelsen. De har sammen udgivet bøgerne: ”Supervision af 
psykoterapi. Teori og Praksis”. Akademisk Forlag 2007 og ”Psykoterapeutisk Praksis på 
psykodynamisk grundlag” Hans Reitzels Forlag 2013. 
¨ 
 
 
 

Meritering: Kursus er godkendt som supervisoruddannelse af DPs psykoterapeutiske fagnævn. 
 
 
 
 

Bindende tilmelding: senest 20.februar 2014. 
 
 
 

Pris: 16500 kr. kun for DPSPs medlemmer, som betales ved kursets start. EAN fakturering er ikke 
muligt. Skal tilmeldes via hjemmesiden www.dpsp.dk eller til Lotte Dehli  
 

ld@dpsp.dk 
 
 
 

Forplejning: Alle dage kaffe & morgenbrød 45 min. før start, samt 45 min. frokost i DPs kantine + 
eftermiddag med frugt, kaffe og kage 
 
 
 

Deltagere: Max.16 deltagere (2 grupper á 8 personer), meriterende for supervisorsupervisionen 
 
 
 

Arrangører: DPSP v/ Birgit Vrang & Werner Regli 
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Indkaldelse til DPSPs generalforsamling, foredrag og middag 
 
 

Vi indkalder hermed til generalforsamling og foredrag i DPSP marts 2014. Efter foredraget er 
selskabet vært ved en middag. Vedlagt i vinterbrevet finder du DPSPs regnskab for 2013. 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 mange af vores medlemmer denne aften. 
 
 
 

Tid: Onsdag den 12. marts 2014 kl. 17.00 – 21.30 
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 25, 2100 København Ø 
 
 
 

17.00 - 18.15   Generalforsamling 
 

18.15 - 19.45   Foredrag v/ Dr.phil. Judy Gammelgaard 
 

19.45 – 21.30  Middag  
 
 
 

Bestyrelsesmedlemmer: På valg (alle genopstiller): Kirsten Rosenkrantz Grage (næstformand), 
Anne Vonger Kaas & Werner Regli. Ikke på valg: Klaus Pedersen (formand), Finn Korsaa 
(kasserer), Mette Vinum & Malene Hinrichsen (koordinator, Fyn-udvalget) 
 
 

Suppleanter: På valg: Marie Louise Rørne, Ikke på valg: Lone Adamsen (koordinator, Århus-
udvalget), Henriette McKenzie Rønhof Sloth 
 
 
 

18.15-19.45 Det taler–Psykoanalytiske dialoger. Dr.phil., psykoanalytiker Judy Gammelgaard 
 
 
 

Foredraget tager udgangspunkt i bogen Det taler - Psykoanalytiske dialoger, som er skrevet af en 
gruppe forskere tilknyttet Center for Psykoanalyse. Københavns Universitet. Titlen refererer til det 
ubevidste, som vi kun kender i den måde, det taler på gennem bevidsthedslivets fejlhandlinger, 
symptomer og drømme. Der vil blive givet eksempler på, hvad denne forståelse af det ubevidste 
betyder for det kliniske arbejde, for en forskning, der forpligter sig på at lytte til det ubevidste og på 
den etik, vi kan uddrage af det ubevidstes status. 
 
Judy Gammelgaard er dr. phil., lektor ved Institut for Psykologi. Leder af Center for Psykoanalyse. 
Træningsanalytiker og medlem af Dansk Psykoanalytisk Selskab. Har foruden den aktuelle bog 
skrevet bogen Mellemværende - En diskussion af begrebet borderline. 
 
Tilmelding nødvendig til foredrag og middag via generalforsamling@dpsp.dk 
 
NB: Angiv venligst om du deltager i foredrag, middag eller begge dele. Du vil herefter modtage en 
bekræftelse fra Lotte Dehli. 
 
 
 

Arrangører: DPSP v/ Kirsten Rosenkrantz Grage & Marie Rørne 
 

Dagsorden til DPSPs generalforsamling onsdag d. 12. marts 2014 
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 

mailto:generalforsamling@dpsp.dk�
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OPD kursus 2014 
 
 

19. - 20. marts, 5. - 6. maj og d. 17. - 18. september 2014 
 
 

v. prof. Dr. med. Manfred Cierpka 
 
 
 
 
 

Udredning og behandling på psykodynamisk grundlag - Operationaliseret Psykodynamisk 
Diagnose (OPD-2) v. prof. Dr. med. Manfred Cierpka, Institut für Psychosomatische 
Kooperationsforschung und Familietherapie, Universitetsklinikken i Heidelberg  
 
 
 
 

OPD-2 er et interviewbaseret instrument, som kursusdeltagerne får et dybere kendskab til gennem 
dette enestående kursus fordelt på 3 x 2 dage. Det vil give kursusdeltagerne kliniske og 
forskningsegnede redskaber til systematisk, reliabel og valideret udredning af personligheden samt 
formulering af terapeutiske fokusområder og interventioner. OPD-2 består af 5 akser, som gør det 
muligt nuanceret at beskrive klientens motivation og forudsætninger for terapi, 
personlighedsstruktur, indre konflikter og interpersonelle mønstre og relationen mellem disse. 
OPD-2 er komplementær til ICD og DSM og ligger fint i forlængelse af den dimensionelle tilgang 
og operationaliseringen af ”Level of Personality Functioning” i DSM V, sektion 3. OPD-2 bygger 
videre på Kernbergs strukturelle interview, men strukturdimensionen er mere eksplicit 
operationaliseret og den inddrager samtidig den moderne interpersonelle relationsteori. En OPD 
udredning gør det dermed muligt at vurdere alvorlighedsgraden og karakteren af eventuelle 
personlighedsmæssige vanskeligheder. Dette har stor prediktiv værdi og betydning for 
behandlingens længde og tilrettelæggelse. OPD-2 er i lighed med den kognitive tradition baseret 
på princippet om, at der skal være en overensstemmelse mellem udredning og begrebsliggørelse 
af problem, intervention overfor problemet og måling af, hvorvidt interventionen har haft en effekt 
på problemet. 
 
 
 

Kurset henvender sig til psykologer og psykiatere indenfor forskellige behandlingstraditioner.  
Hovedunderviser er Manfred Cierpka, som står i spidsen for udviklingen af OPD. Han har udgivet 
en lang række videnskabelige artikler og er ansat som professor på universitetet i Heidelberg. Han 
har undervist i OPD over hele verden og taler et glimrende engelsk. Ole Karkov Østergård er 
undervisningsassistent. Han er ansat som psykolog i Studenterrådgivningen, ekstern lektor på 
Psykologisk Institut på Aarhus Universitet og forsker i sammenhængen mellem OPD udredning før 
terapi, OPD fokusarbejde i korttidsgruppeterapi og udbyttet af denne. Undervisningen består af 
oplæg fra undervisere og deltagernes ratings af videofilm af diagnostiske interviews.  
 
Max 24 deltagere 
 
 
 

Tid og sted:  Onsdag d. 19. & torsdag d. 20. marts 2014. Mandag d. 5. & tirsdag d. 6. maj samt 
onsdag d. 17. & torsdag d. 18. september 2014. Alle dage fra kl. 9.00 – 18/17.00. Morgenkaffe vil 
være ½ time før kursusstart i DP, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø  
 
 
 
 

Deltagergebyr: Inkl. moms, OPD-2 manual, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe alle dage: 
7.000 kr. for medlemmer af DPSP og 7.500 kr. for andre akademikere. 
 
 
 

Bindende tilmelding: Senest d. 16. december 2013 via www.dpsp.dk.  
 
 
 

Meritering:  
Kurset er godkendt til 12.4.4.2.1 Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik med 30 timer; 
12.4.4.2.3 Anden teoretisk referenceramme med 6 timer; 13.4.4.2.1 Diagnostik og psykopatologi 
med 24 timer. 
 

Arrangør: DPSP v/ Kirsten Rosenkrantz Grage & Mette Vinum 
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Fremtidens anvendelse af internettet for psykologer 
 

28. marts 2014 i København 
 

- oprindelig annonceret til 21. februar – 
 

9-9.40 Networking med morgenbrød, kaffe og the. 
 
 

9.40-9.50 Velkommen v/ cand.psych. Werner Regli 
Hvad skete med forslaget ”Internet-udvalg” på DP´s generalforsamling? 
 
 

9.50-11 Introduktion v/ Anne Sophie Bauer, cand.psych. og oplægsholder om 
internetbaseret terapi og rådgivning. Hvor står vi som psykologer i forhold til 
anvendelsen af internettet i vores arbejde?  Hvor er vi på vej hen med de nye 
retningslinjer for anvendelse af internettet? Indlæg fra fremtiden: bl.a. 
præsentation af en app til anvendelse i stressbehandling. 

 
 

11-12 ”Internetpsykiatris udvikling”. Nyeste forskning og udvikling i Danmark indenfor 
panikangst, socialfobi og eksamensangst. v/ projektleder, cand.psych. Kim 
Mathiasen, Region Syddanmark udvikler og afprøver deprimerede patienter. Se filen 
på hjemmesiden. 

 
 

12-13 Frokost i kantinen 
 
 

13-13.45 ”Internetbaseret terapi i privat praksis v/ Kit Lisbeth Jensen, privatpraktiserende 
psykolog, specialist i klinisk psykologi, Oslo Universitet. Har vi et bud på en 
evidensbaseret praksisstrategi for privatpraktiserende psykologer? Se filen på 
hjemmesiden. 

 
 

14-14.45 ”Internetbaseret rådgivning af børn og unge i DK” v/ cand.psych. Trine Natasja 
Sindahl, projektleder af et fireårigt analyse- og udviklingsprojekt vedr. 
BørneTelefonens chatrådgivning, redegør for projektets indhold og erfaringer. Se 
filen på hjemmesiden. 

 
 

15-15.30 ”Internettet og misbrugere før og nu i lyset af fremtidens forskning” v/ 
cand.psych. Eric Allouche. Psykolog på Slagelse kommune Misbrugscenteret siden 
1995. Psykolog fra 1999 på deres specielle hjemmeside tilegnet misbrugere 
www.netstof.dk
 

. Egne erfaringer og udviklinger via nettet. 
 

15.30-16 ”Internetafhængighed” nyere forskning v/ cand. psych. Johan Eklund, 
”Storforbrug af Internettet ved gambling og gaming og behandling af 
personerne via internettet” Erfaringer fra ”Center for ludomani” og fra egen praksis 
”Checkpoint”. Se filen på hjemmesiden. 

 
 

16-16.30 Diskussion i plenum v/ cand.psych. Anne Sophie Bauer 
  
Pris: DPSP´s medlemmer 590 kr. Andre medlemmer af DP 750 kr. 
 
 
 

Tid og sted: Fredag d. 28. marts kl. 9-16.30 2014 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 
27, 2100 København Ø. 
 
 

Tilmelding: www.dpsp.dk /kurser (max. 50 deltagere efter først til mølle princippet) 
 
 

Meritering: En certificering er endnu ikke etableret, men DPSP online udvalg arbejder for det.  
Du får kursusbevis for deltagelse til eventuel senere brug. 
 
 

Abstracts og artikler fra foredragsholderne i relation til seminaret vil findes som vedhæftede filer til 
annoncen på DPSP´s hjemmeside www.dpsp.dk/programmer/seminar 

 
Arrangører: DPSP v/  Anne Sophie Bauer & Werner Regli 

http://www.dpsp.dk/�
http://www.dpsp.dk/programmer/seminar�
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2. maj 2014 
 

DPSPs Internationale seminar i 
Aarhus 

Psykolog og filosof, Dr. 
Emmy Van Deurzen 

 
 
 

Existential Therapy & Perspectives: 
Psychological Disturbances, Happiness & Emotional Well Being 
 
 

Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer har den store ære og fornøjelse at kunne 
præsentere den verdenskendte eksistentielle psykoterapeut, psykolog og filosof Dr. Emmy Van 
Deurzen, Honary Professor ved University of Sheffield, England.  
 
 

I de seneste årtier har den eksistentielle tilgang spredt sig og er blevet et alternativ til andre 
etablerede psykoterapeutiske retninger. Vi ser frem til at møde den meget anerkendte 
internationale foredragsholder, der er og lever sin eksistentielle tilgang via integrationen af filosofi, 
psykologi og konkrete psykoterapeutiske færdigheder. Emmy van Deurzen er med andre ord en 
terapeut og foredragsholder, der skal opleves.  
 
 

På det internationale seminar vil Emmy van Deurzen føre os ind i den eksistentielle terapi og 
metode. Hun vil uddybe og forklare fundamentale dimensioner ved den menneskelige eksistens 
med dens iboende modsigelser og konflikter. Emmy van Deurzen vil ligeledes stille skarpt på 
temaer som psykologisk forstyrrelse og lidelse herunder på anliggender omkring, hvordan vi kan 
leve med vores problemer med større mod, livfuldhed og engagement. Ligeledes vil spørgsmålet 
om, hvordan vi kan genfinde mening og livsmod, når glæden går tabt, blive behandlet. Emmy van 
Deurzen vil dykke ned i, hvordan vi kan leve med vores følelser på godt og ondt, ligesom hun vil 
udforske begreberne glæde/lykke samt følelsesmæssig/emotionel velvære, trivsel og sundhed. 
 
 
 

Emmy van Deurzen er født i Haag i Holland i 1951. Hun flyttede til England i 1977 for at arbejde 
med den anti-psykiatriske bevægelse. Hun grundlagde the Society for Existential Analysis i 1988 
og et træningsinstitut for metoden på Regent´s College. I 1996 startede hun The New School of 
Psychotherapy and Councelling med speciale i en eksistentiel psykoterapeutisk uddannelse på 
Schillers Internationale Universitet. The New School har siden 2010 fungeret uafhængigt i South 
Hampstead i London.  
 
 
 

Emmy van Deurzen har forfattet en række bøger og artikler om eksistentiel psykoterapi, 
rådgivning, supervision & coaching, der er oversat til flere sprog. Heriblandt bestsellerne Existential 
Psychotherapy and Counselling in Practice (2012), Psychotherapy and the Quest for Happiness 
(2009) og Everyday Mysteries (2010). 
 
 
 
 

Program:  
7.30   Check In & Morning Buffet 

 

8.50 Introduction 
9.00-10.30  The Existential Therapy & Approach: 

Fundamental Existential Dimensions of Human Living & Inherent Paradoxes 
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and Conflicts 

 

Coffee Break 
 

10.45-12.00 Psychological Disturbances and Suffering: 
How do we live with problems with courage and a greater engagement? 
How do we find meaning in life when happiness is lost?   
 

Lunch 
 

13.15-14.45: Living with Emotions 

 

Coffee & Cake 

h 
15.15-16.15: Happiness & Emotional Well Being 

 

Book Signing Reception 
 
 
 
 

Tid & Sted: Fredag d. 2. maj 2014, kl. 8:50-16:15. Morgenkaffe og registrering fra kl. 7:30. 
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Gratis parkering ved 
hotellet - P-billet udleveres. 
 
 

Deltagerpris: 1090 kr. inkl. moms for medlemmer af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for 
Psykologer, 750 kr. inkl. moms for studerende, som er medlemmer af Dansk Psykolog Forening, 
1650 kr. inkl. moms for andre akademikere. Prisen inkluderer frokost, morgen & eftermiddags-
kaffe. EAN fakturering er ikke muligt.   
 
 
 

Tilmelding: Tilmelding foretages via www.dpsp.dk. Tilmeldingen er bindende. Sidste frist for 
tilmelding er 28. marts 2014. Regler for tilmelding og afmelding ses på hjemmesiden.  
 
 

Meritering: Seminaret søges godkendt i relevante specialistuddannelser. 
 
 
 
 

Arrangører: DPSP v/ Maria Lægsgaard Kristensen & Klaus Pedersen 
 
 

 
 
 
 

HUSK AT VIDEOTEKET… 
 
 
 
 

…udlåner spændende terapi-videoer og CD’er til  DPSP´s  medlemmer ! 
 
 
 
 
 
 

DPSP´s Videotek  har DVD/CDer om psykoterapi med individuelle, par, familier og grupper  samt 
om supervision. Der er optagelser med kendte danske og udenlandske terapeuter, ligesom 
forskellige terapeutiske retninger er repræsenteret. Videoteket kan også udlåne historisk 
interessante videoer/CD’er. 
 
 
 
 
 

Du kan låne 2 DVD’er ad gangen. Se dem alene eller brug dem som inspirerende oplæg til en 
faglig diskussion / undervisning. Film kan være lettere tilgængelig måde at tilegne sig et fagligt 
indhold fremfor en tekst. Der er både dansk- og engelsk-sprogede DVD’er/CDer. 
 
 
 
 
 

Find videooversigten på DPSP´s hjemmeside www.dpsp.dk 
 
 
 
 
 

Udlån sker ved at kontakte sekretær Lotte Dehli. Udlånet er i princippet gratis, men der betales 
50.- kr. i forsendelsesomkostninger. Man skal være opmærksom på, at videoen ikke må bruges 
kommercielt. Kontakt Lotte Dehli ld@dpsp.dk / tlf. 21 4185 95 / telefontid tirsdage 18-19. 
 
 
 
 
 

God fornøjelse ! 
 
 

DPSPs Medietek- & Videoudvalg 
V/ Birgitte Brun, Birgit Vrang, Jens Berthelsen & Werner Regli 

http://www.dpsp.dk/�
http://www.dpsp.dk/�
mailto:ld@dpsp.dk�
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Fredag d. 3. oktober 2014 
Radisson Blue Royal 

 
 
 
 

DPSPs Internationale seminar i  
København 

 
 
 

PhD David Schnarch 
 
 
 

The Sexual Ecology Love 
Relationships  

 
David Schnarch, PhD, Klinisk Psykolog 

 

The Marriage & Family Health Center 
 
Det er en stor glæde for os at kunne præsentere David Schnarch, Ph.D., som er leder af the 
Marriage & Family Health Center. Han er klinisk psykolog, anerkendt sexolog og parterapeut, og 
forfatter til en række internationale bestsellere om parforhold og intimitet. I 2013 var han desuden 
modtager af APA Award for Distinguished Contributions to Professional Practice. 
 
Tema for seminaret vil være parterapi, med særligt fokus på seksuelle vanskeligheder og intimitet i 
parforholdet. David Schnarch vil indføre os i sin metode Crucible® Therapy, som er en integration 
af parterapi og sexologi. Metoden tager afsæt i, at hjælpe parret til, at opnå et bedre seksuelt 
samliv, igennem det terapeutiske arbejde med intimitet og passion. Der er således fokus på parrets 
’personlige’ udvikling, fremfor kommunikationsstile, og på det, at lære, at tale om de ting, der er 
vanskelige, og fremkalder angst. Et af nøglebegreberne er arbejdet med emotional griedlocks 
Deltagerne vil på seminaret lære nye metoder til, at løse disse vanskelige emotionelle fastlåsninger 
hos par. 
 
 
 

Tid og sted: 
Fredag d. 3. oktober 2014, kl. 8:50-16:30. Morgenkaffe og registrering kl. 7:30.  
Radisson Blu Royal, Hammerichsgade 1, 1611 København V. 
 
 
 

Deltagerpris:  
• 1090 kr. inkl. moms for medlemmer af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer  
• 750 kr. inkl. moms for studerende, som er medlemmer af Dansk Psykolog Forening  
• 1550 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 dpsp.dk  
 
 
 

Tilmelding: Tilmelding foretages via dpsp.dk. Tilmeldingen er bindende. Sidste frist for tilmelding 
er 29. august 2014. Regler for tilmelding og afmelding ses på hjemmesiden.  
 
 
 

Meritering: Søges godkendt med 6 timer i relevante specialistuddannelser 
 
 
 
 

Arrangører: DPSP v/ Mette Lise Vinum & Klaus Pedersen 

http://www.dpsp.dk/�
http://www.dpsp.dk/�
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Lørdag d. 4. oktober 2014 
i DP, Stockholmsgade 27 

 
Intensiv Workshop med 

 

 David Schnarch 
 

Conducting Crucible® Therapy with 
Difficult Couples 

  
 

David Schnarch, PhD, Klinisk Psykolog 
 

The Marriage & Family Health Center 
 
Det er en stor glæde for os at kunne præsentere David Schnarch, Ph.D., som er leder af the 
Marriage & Family Health Center. Han er klinisk psykolog, anerkendt sexolog og parterapeut, og 
forfatter til en række internationale bestsellere om parforhold og intimitet. I 2013 var han desuden 
modtager af APA Award for Distinguished Contributions to Professional Practice. 
 
Tema for workshoppen: 
Alle terapeuter møder i deres arbejde par hvor fremskridtet går i stå. Det synes som om nogle par 
ikke kan bevæge sig, at de sidder fast i fastlåste, dårlige interaktionsmåder. Andre par opnår god 
indsigt, og oplever flere ‘gennembrud’ i deres parterapi, som desværre efterfølges af ‘tilbagefald’ 
og ‘nulstilling’ af parforholdssituationen.  At hjælpe disse par til relational forandring, kan være en 
stor udfordring for terapeuten. der kræver forskellige terapeutiske strategier. Denne 1-dags 
workshop fokuserer på, at udføre differentierings-baseret parterapi, med svære klienter, fanget i 
parforhold, der ikke bevæger sig. Deltagerne vil på workshoppen lære nye metoder til, at løse 
emotionelle fastlåsninger, og hjælpe parene til at bevæge sig. 
 
 
 
 

Tid og sted: Fredag d. 4. oktober 2014, kl. 9:00-16:30. Morgenkaffe og registrering  fra kl. 8:30.  
Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.. 
 
 
 
 

Deltagerpris: 1350,00 kr. inkl. moms for medlemmer af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for 
Psykologer - 1650 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 
dpsp.dk  
 
 
 
 

Tilmelding: Tilmelding foretages via dpsp.dk.Tilmeldingen er bindende. Sidste frist for tilmelding er 
29. august 2014. Regler for tilmelding og afmelding ses på hjemmesiden.  
 
Deltager antal: Max. 20, efter først til mølle princippet. 
 
 

Meritering: Søges godkendt med 6 timer i relevante specialistuddannelser 
 
 
 
 

Arrangør: DPSP v/ Mette Lise Vinum 

http://www.dpsp.dk/�
http://www.dpsp.dk/�
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Bestyrelsen: 

Formand: Klaus Pedersen 
Mail: klauspedersen.dk@gmail.com 
 
Næstformand: Kirsten Rosenkrantz Grage 
Mail: kirsteng@privat.dk 
 
Kasserer: Finn Korsaa 
Mail: fk@dpsp.dk 
 
Bestyrelsesmedlem: Werner Regli 
Mail: regli@mail.tele.dk 
 
Bestyrelsesmedlem: Anne Vonger Kaas 
Mail: anne.vonger@mail.dk  
 
Bestyrelsesmedlem: Mette Vinum 
Mail: mette.vinum@gmail.com 
 
Bestyrelsesmedlem: Malene Hinrichsen 
Mail: psykolog@mahi.dk 
 
Suppleant: Marie Louise Rørne 
Mail: marielouise@roerne.dk. 
 
Suppleant: Lone Gerup Adamsen 
Mail: lonegerupadamsen@it.dk 
 
Suppleant: Henriette McKenzie Rønhof Stoth 
Mail: psykolog@henriettesloth.dk  

Sekretariat: 

Sekretær: Lotte Dehli 
Mail: ld@dpsp.dk 
 

Telefontid: 
Tirsdag 18.00 – 19.00 
Tlf: 21 41 85 95 

 
Århus-udvalget: 
Lone Adamsen, Mette Weiss Mose, Ole Karkov Østergård, Krista Straarup, Maria Lægsgaard Kristensen & 
Klaus Pedersen 
 
Odense-udvalget:  
Malene Hinrichsen, Tina Malchow-Møller, Henriette McKenzie Rønhof Sloth & Lykke Birkeland 
 
Videotek-udvalget:  
Jens Berthelsen, Birgit Vrang, Birgitte Brun & Werner Regli 
 
Online udvalget:  Werner Regli, Kim Mathiasen, Morten Fenger, Anne-Marie Thuesen, Anne Sophie Bauer, 
Iben Sejerøe-Szatkowski, Kit Lisbeth Jensen, Mehrak Salimi, Eric Allouche og Johan Eklund. 

mailto:klauspedersen.dk@gmail.com�
mailto:kirsteng@privat.dk�
mailto:fk@dpsp.dk�
mailto:regli@mail.tele.dk�
mailto:anne.vonger@mail.dk�
mailto:mette.vinum@gmail.com�
mailto:psykolog@mahi.dk�
mailto:marielouise@roerne.dk�
mailto:lonegerupadamsen@it.dk�
mailto:psykolog@henriettesloth.dk�
mailto:ld@dpsp.dk�
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