
Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer (DPSP) 
 

Afholder 12-13. maj 2011 i Odense 

Kursus i Psyke og Soma 
 

v./ Gunnar Rosén, Cand. Psych., Ph.d., Specialist i Klinisk Psykologi  
 
Via kurset vil deltagere med interesse for samspillet mellem psyke og soma samt 
implikationerne for den terapeutiske behandling få mulighed for at tilegne sig et overblik 
over nyere teori og empiri inden for området psyke og soma. Dette med henblik på bedre 
at forstå og behandle psykosomatiske lidelser. Formen for kursusdagene vil være en 
kombination af teori, kasus og praksis, idet der i plenum veksles mellem forelæsning, 
diskussion og praktiske eksempler fra den kliniske praksis. 
 
Kurset vil bl.a. fokusere på psykologiske og fysiologiske forklaringsmodeller for samspillet 
mellem psyke og soma samt forskellige faktorer af betydning for psykens indvirkning på 
soma (fx personlighed, social støtte, psykoneuroimmunologi og psykoendokrinologi) og 
sundheds- og sygdomsadfærd. Temaer vil være ”de nye sygdomme”, somatisering, stress, 
smerte, psykosomatiske sygdomme, kræft, kroniske sygdomme og livsstil samt 
implikationer for forskellige behandlinger i relation hertil. 
 
Gunnar Rosén er cand. psych., Ph.d. og specialist i Klinisk Psykologi. Han leder Klinikken 
Stresslife i Risskov, men er også tilknyttet universitet og smerteklinik i Norge. Han har 
omfattende erfaring inden for klinisk arbejde, forskning og undervisning. 
 
Tid og sted: 
Torsdag d. 12. maj 2011 kl. 10.00-17.00 + Fredag d. 13. maj 2011 kl. 9.00-16.00.  
Morgenkaffe begge dage ½time 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. 2000,- /andre akademikere kr. 2900,-. EAN-fakturering ikke mulig. 
 
Bindende tilmelding: Senest d. 1. april 2011 via www.dpsp.dk. 
 
Meritering: 
Specialistuddannelserne i psykoterapi, sundhedspsykologi, psykotraumatologi, klinisk 
børnepsykologi, klinisk neuropsykologi, klinisk børneneuropsykologi, psykopatologi, 
gerontopsykologi, pædagogisk psykologi samt arbejds- og organisationspsykologi:  
Godkendt som Tværgående Modul: 3.14. Psyke og soma, 12 timer 

 
Arrangører: DPSP, Fyn v/Malene Hinrichsen (6160 1696), Henriette Sloth & Tina 

Malchow-Møller 


