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Kursus i Parterapi 

D. 15. og 16. november 2012 i Odense 
 

v. Finn Korsaa, mag. art. psyk., psykoanalytiker og forfatter 
 
Kurset er en introduktion til den parterapeutiske metode, hvis grundideer blev udarbejdet 
af cand. psyk. Emmy Glud og er beskrevet i forskningsrapporten ”Mægling i parforhold”, 
der udkom på Pnyx forlag i 1983, og som dannede grundlag for arbejdet i Ægteskabs- og 
Skilsmissehjælpen i København frem til dets nedlæggelse i 2003.  
 
Formålet med kurset er at forsyne psykologen med hjælpemidler til, at han eller hun kan 
hjælpe par i krise med at genskabe evnen til at lede familiens medlemmer, så de kan lære 
at fungere i familien og tage sig af hinanden. På kurset vil der blive undervist i 
parterapeutisk metode, parrelationer og interaktion på grundlag af den psykoanalytiske 
teori, der knytter sig hertil. Metoden rummer tillige teknikker der bygger på systemisk og 
kognitiv psykoterapi. Metoden og teknikkerne vil blive eksemplificeret igennem teori, 
kliniske eksempler og diskussion. Der vil blive arbejdet med ideologisk betingede 
tilknytningsproblemer i parforholdet, kriser i parforholdet som følge af det første barn, 
afklaring med henblik på mægling af par i tvivl om deres forhold, separations- og 
skilsmisserådgivning. Seksualitet og intimitet, samt seksualitet og affærer. 
  
 
Om underviseren: 
Finn Korsaa er autoriseret privatpraktiserende psykolog, psykoanalytiker, forfatter og 
debattør. Han har udgivet flere bøger om det moderne parforhold, bl.a. ”Parforhold og 
børneopdragelse”, ”Naturens muntre søn” og senest ”Slip manden fri”.  
 
Tid og sted: 
Torsdag – fredag d.15.-16.11. 2012. 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. 2500,-, andre akademikere kr. 3000,-. EAN-fakturering er ikke muligt. 
 
Bindende tilmelding:  
Senest d. 15. oktober 2012 via www.dpsp.dk. 
 
Meritering: 
Kurset forventes godkendt under det tværgående modul, 3.99. Øvrige, 12 timer.  
 

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


