
Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer (DPSP) 
 

Afholder 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 eksempler. 
 
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 eller 
parkering 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 ikke mulig. 
 
Bindende tilmelding: Senest d. 1. april 2010 via www.dpsp.dk. 
 
Meritering: 
Kursusbevis udstedes. 
Ny ordning; Godkendt til Tværgående modul: 3.6. Klinisk Sexologi, 12 timer.  
Gl. ordning; relevante moduler 

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

Sloth, & Werner Regli 


