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14. marts 2012 kl. 17-21 i Århus 
 

Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer,  
DPSP Generalforsamling, foredrag og middag 

 
Selskabet indkalder til generalforsamling og foredrag med lektor, ph.d Stig Poulsen om: ”Hinsides 
dodo-kendelsen: Hvad er det egentlig, der virker i psykoterapi?” Selskabet er efterfølgende vært 
ved en middag. 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. Vedlagt i vinterbrevet finder du DPSPs regnskab for 
2011. Vi håber at se rigtig mange af vores medlemmer til denne særlige aften. 
 
Tid: Onsdag den 14. marts 2012 kl. 17 
 
Sted: Dansk Psykolog Forening, Fiskergade 41, 4. sal 8000 Århus C. 
17.00 - 18.00   Generalforsamling 
18.00 - 19.30   Foredrag ved lektor, ph.d. Stig Poulsen (tilmelding via generalforsamling@dpsp.dk) 
19.30 - 22.00   Middag (tilmelding via generalforsamling@dpsp.dk) 
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
På valg (alle genopstiller): Kirsten Rosenkrantz Grage (næstformand), Werner Regli & Anne 
Vonger. Ikke på valg: Klaus Pedersen (formand), Finn Korsaa (kasserer), Mette Vinum & Malene 
Hinrichsen.  
 
Suppleanter:  
På valg: Marie Louise Rørne. Ikke på valg: Lone Adamsen. 
 
18.00-19.30 ”Hinsides dodo-kendelsen: Hvad er det egentlig, der virker i psykoterapi?”  
 
V. lektor, ph.d. Stig Poulsen, som er ph.d. og ansat ved Institut for Psykologi, Københavns 
Universitet, hvor hans primære forskningsområder er inden for psykoterapiforskning, 
psykoanalytisk psykoterapi, gruppeterapi, bulimi/spiseforstyrrelser og psykologisk assessment. 
Foredraget tager udgangspunkt i Stig Poulsens forskningsområde og omhandler følgende: 
 
”Den såkaldte dodo-kendelse – det forhold, at alle etablerede terapiformer tilsyneladende er lige 
effektive – har vist sig forbløffende sejlivet. Dette har bidraget til at bevare diversiteten indenfor 
psykoterapifeltet, men kan også let føre til en ”anything goes”-attitude, som i længden er 
uproduktiv. I oplægget gør Stig Poulsen status over den eksisterende viden om, hvad der rent 
faktisk gør en forskel i psykoterapi, og diskuterer, hvilke implikationer denne viden har for 
uddannelse af terapeuter og psykoterapeutisk praksis. Blandt de spørgsmål, der fokuseres på i 
oplægget, er: 
  

 Hvornår er der specifikke effekter af terapi? 

 Hvad betyder klienternes personlighed for valg af terapiform? 

 Hvor vigtig er terapeuternes uddannelse? 

 Hvilke specifikke og non-specifikke terapeutkompetencer er særligt vigtige?” 
 
Der er højst er plads til 50 deltagere, så det anbefales at tilmelde sig foredraget og middagen 
snarest ved at sende en mail til: generalforsamling@dpsp.dk Deltagelse er uden beregning 
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