
DPSP FYN 

Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer, arrangerer 

2-dages seminar i Odense: 

”Neuroaffektiv psykodynamisk psykoterapi” 
v/ Susan Hart & Jens Hardy Sørensen, 

begge specialister i psykoterapi og supervisorer 
 

Tid & sted: 
Tid: Mandag 21. april og tirsdag 22. april 2008. Begge dage med start kl. 8.30, seminar kl. 9-16.30. 

Sted: Scandic Hotel***, Hvidkærvej 25, Odense SV,(motorvejsafkørsel 52) 
 Se www.scandic-hotels.dk/odense. 

Indhold: 
Barnets psykiske struktur opbygges og personlighed dannes i et tæt samspil mellem nervesystemets 
medfødte forudsætninger og barnets nære omsorgsmiljø. Inden for nutidig psykologi og psykoterapi 

er viden om det neurale grundlag derfor en uomgængelig forudsætning for at forstå individets 
funktionsmuligheder såvel intra- som interpersonelt. Ved at koble udviklingspsykologien med 

neurofysiologien er vi i stand til at beskrive personlighedens tilblivelse på en nyere nuanceret måde. 
Undervisere: 

Susan Hart, specialist og supervisor i psykoterapi. Har tidligere været leder af et 
familiedagbehandlingscenter, men arbejder i dag som selvstændig psykolog. Udgivelser: 

”Betydningen af samhørighed – Om neuroaffektiv udviklingspsykologi” og ”Hjerne, samhørighed, 
personlighed – Introduktion til neuroaffektiv udvikling”. 

Jens Hardy Sørensen, specialist og supervisor i psykoterapi. Forskningsleder ved Center for 
Traume- og torturoverlevere i Vejle, Psykiatrien, Region Syddanmark og ekstern lektor ved 

Syddansk Universitet mv. Jens Hardy Sørensen har redigeret bogen ”Affektregulering i udvikling 
og psykoterapi” med grundlæggende bidrag af Peter Fonagy, Allan N. Schore, Daniel N. Stern. 

Program: 
Mandag (Susan Hart): 9.00-12.30: Samhørighed og neuroaffektiv udvikling. Ud fra hjernens 

organisering drøftes udviklingsspecifikke reaktionsmønstre og symptomer. 
13.30-16.30: Reaktionsmønstre og psykoterapi ud fra bottom-up og top-down processer. 

Tirsdag (Jens Hardy Sørensen): 9.00-12.30: Emotionsteori, neuroaffektiv psykologi og diagnostik 
13.30-16.30: Affektregulering, mentalisering og psykoterapi. 

NB!  Power Point-filer tilrådes at hente inden seminaret på www.dpsp.dk >kursus , da 
papirkopier ikke udleveres på kursus. 

 
Pris & tilmelding: 

Deltagergebyr inkl. morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe: Medlemmer af DPSP 1.990 kr., 
andre akademikere 2.490 kr. inkl. moms. Af administrative grunde kan vi ikke foretage EAN-

fakturering. 
Bindende tilmelding: Efter først-til-mølle-princippet, dog fortrinsret for medlemmer af DPSP. 

Indmeldelse i selskabet ved henvendelse til ld@dpsp.dk. Angiv navn, adresse, e-mail samt 
uddannelse + medlemsnummer i DP. Årskontingent 150 kr. 



Tilmelding via www.dpsp.dk med angivelse af navn, adresse, e-mail og medlemsnummer i Dansk 
Psykolog Forening senest 19. marts 2008. Afmelding kun via mail til ld.@dpsp.dk. Se reglerne for 

tilmelding og afmelding: www.dpsp.dk 
Kursusbevis: 

Der udstedes kursusbevis. Kurset søges godkendt med 12 timer som del af Dansk Psykolog 
Forenings specialistuddannelse i psykoterapi: Børnepsykologi, ny ordning emne: 3.99 

Klinisk Børnepsykologi gammel ordning emne: 2.0 og under ny ordning i specialemodulet 
Psykoterapi med børn. 

Arrangører: 
Werner Regli, DPSP, regli@mail.tele.dk, og Malene Hinrichsen, DPSP, psykolog@mahi.dk. 


