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Kursus i Parterapi - Tavistock-modellen 

 
 
 

Mandag & Tirsdag den 24. - 25. oktober 2011  

 

samt 8. - 9 marts 2012 i København 

Intensiv fire dages Workshop med live supervision 
 

Med Christel Buss-Twachtmann, Director of Training and Consultation,  
     Tavistock Centre for Couple Relationships  

 
 
 

Og Amita Sehgal, PhD, BSCPC, Tavistock Centre for Couple Relationsships 
 

 
 

Tavistock-modellen: Dette intensive firedages kursus er en indføring i den parterapeutiske 
metode, der praktiseres ved Londons førende center for parterapi og træning af parterapeuter, 
Tavistock Centre for Couple Relationships. 
 
 
 

På kurset vil der blive undervist i parterapeutisk metode, parrelationer og interaktion, samt den 
psykodynamiske og psykoanalytiske teori, der knytter sig hertil. Metoden tilbyder med sit 
udgangspunkt i psykoanalytisk teori en ramme, igennem hvilken bevidst og ubevidst 
kommunikation imellem parret kan forstås. Dette eksemplificeres gennem teori, kliniske case 
eksempler, video og diskussion. Der vil desuden være mulighed for supervision på eget klinisk 
arbejde med par. 
 
 
 

Kurset sigter mod at give deltagerne en indføring i nøglebegreber indenfor den psykoanalytiske 
teori og metode, der knytter sig til det voksne parforhold. Centrale emner vil være: Tilknytning, 
kritiske parforholdsproblemer, det første barn, skilsmisse, separation og tab, seksualitet og 
perversion. 
 
 

The Tavistock centre for Couple Relationsships blev grundlagt i 1948. Centret tilbyder parterapi, 
individuel terapi, og psykoterapi til forældre. Derudover udbydes kurser og klinisk træning i 
psykoterapi i forhold til parrelationer. Centret er desuden beskæftiget indenfor forskning der 
bidrager til at forstå par og familierelationer. På kurset vil deltagerne blive introduceret til den 
aktuelle forskning og dens indflydelse på praksis. 
 
 

Tid og sted: Mandag d. 24. og tirsdag den 25. oktober 2011, samt torsdag den 8. og fredag den 9. 
marts 2012. Alle dage 9.00-16.00. Morgenkaffe en halv time før kursusstart. I Psykologforeningens 
lokaler, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. 
 
 
 

Deltagerpris: 
● 3990 kr. inkl. moms for medlemmer af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer 
● 5600 kr. inkl. moms for andre akademikere 
● Prisen inkluderer frokost, morgen og eftermiddagskaffe. EAN fakturering er ikke muligt. 
● Kandidatmedlemmer af Dansk Psykolog Forening, som ønsker at indmelde sig i DPSP, kan for 
150 kr. i årskontingent melde sig ind via www.dpsp.dk 
 
 
 

Deltagerantal: Max. 40, efter “først til mølle princippet”. 
 
 
 

Tilmelding: Tilmelding foretages via www.dpsp.dk. Tilmeldingen er bindende. Sidste frist for 
tilmelding er 30. august, 2011. Regler for tilmelding og afmelding ses på hjemmesiden. 
 
 

 

Meritering: Forventes godkendt i forhold til relevante specialistuddannelser. 
 

 
 

 
 

 
Arrangører: DPSP v. Mette Lise Vinum & Anne Vonger Kaas 

 


