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Beretning for Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer (DPSP) 2004-2006 
 
Medlemstallet er steget fra 480 ved generalforsamlingen 2004 til 740 pr. december 2005.  

 
I overensstemmelse med formålsparagraffen har DPSP afholdt aftenmøder og heldagsseminarer 
med oplæg fra såvel nationale som internationale kapaciteter. Der er afholdt arrangementer i både 
København og Århus. Arrangementerne har haft til formål at højne kvaliteten af psykoterapeutisk 
arbejde samt styrke vores professionelle identitet som psykoterapeuter.  

 
Foredragsholdere og emner ved aftenmøderne har været:  

- Svend Aage Madsen, ph.d. Chefpsykolog, Rigshospitalet: ”Psykoterapeutisk arbejde 
med forældre-barn-relationer og fædre i behandling”. 

- Bo Møhl er cand. mag., cand. psych. og ledende psykolog ved Psykiatrisk Klinik, 
Rigshospitalet: Selvmutilerende adfærd – teori og behandling 

- Stig Poulsen er cand. psych., ph.d. og lektor i klinisk psykologi ved 
Universitetsklinikken, Institut for Psykologi, Københavns Universitet: Forskning i 
psykoterapeutisk effekt rationale og begrænsninger. 

- Judy Gammelgaard: ”Mellemværende – En diskussion af begrebet borderline” 
- Nicole Rosenberg, chefpsykolog på psykiatrisk hospital i Århus: Forevisning af 

supervisionsvideo med kognitiv tilgang.  
- Lars Smith, professor ved Psykologisk Institut, Oslo Universitet: ”Tilknytning og børns 

udvikling”. 
- Charlotte Sandros, ph.d. stud. Ved Københavns Universitet: ”Undersøgelse af 

tilknytningsmønstre hos voksne – kliniske implikationer”. 
- Hanne Munck og Mette Skovgaard Væver fra Københavns Universitet: ”Stern og hans 

betydning” 
 

Oplægsholdere ved heldagsseminarerne har været:  
- 2 dages seminar v/Lars Hem: ”Drømme som eksistensmetaforer i Psykoterapi” 
- Heldagsseminar v/Paul Salkovskis: "Rapid and effective cognitive therapy for clinical 

anxiety disorders: how changes in meaning usually help dreams come true, and why it is 
sometimes more difficult". ”Differences between the cognitive and psychodynamic 
relationship?”. 

- Heldagsseminar v/Grethe Bruun  specialist og supervisor i psykoterapi og 
børnepsykologi: “Samtalen med Ericksonian inspiration”  

- Heldagsseminar v/Bo Møhl: ”Selvmutilerende adfærd – teoretiske forståelsesrammer, 
intervention og live-supervision”. 

                  Heldagsseminar v/Daniel N. Stern: ”The Motherhood Constellation and The Present 
                  Moment”.   
 

- DPSP har haft et tæt og godt og glædeligt samarbejdet med Dansk Psykolog Forenings 
formand og DP´s forskellige afdelinger og medarbejdere: bankskifte/pengeoverførsel og 
revision, juridisk ved gennemsyn af kontrakter og  pressedækning via redaktøren til 
Psykolog Nyt. Den særligt omfattende hjælp fra alle har været i forbindelse med vort 
store arrangement med Daniel N. Stern, december 2005 ,hvor vi havde 304 deltagere. 

- DPSPs formand har i 2005 deltaget i flere af Selskabsrådets møder. 
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