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Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer 
 

Sundhedsstyrelsen (SST) har udgivet en ny vejledning om behandling af depression og angst. Nu 
fremgår det, at samtaleterapi kan være førstevalg ved moderat depression. Og uden nærmere 
definition af psykoterapeutisk metode. Hermed har evidensen fra årtiers psykoterapiforskning langt 
om længe nået myndighedernes net i forhold til en af de mest brugte psykiske diagnoser. 
Behandlingsmetode skal som ved enhver anden psykisk lidelse vælges med omhu og 
samvittighedsfuldhed i den konkrete kliniske situation. Det enorme arbejde fra talrige psykologer, 
psykologforeningen og selskabet har bidraget til den konsekvens.  
 

Den offentlige debat om antidepressiv medicins bivirkninger og begrænsede effekt har nok også 
gjort en forskel: I vejledningen ses nye takter, når det gælder recept på antidepressiv medicin til 
unge voksne under 25 år. Medicinen kan øge selvmordstanker- og adfærd og må i princippet kun 
udskrives af speciallæger i psykiatri efter nøje overvejelse af fordele og ulemper – og der skal 
tilbydes samtaleterapi. 
 

Men vejledningen indeholder svagheder: Når det gælder angstbehandling glemmes basale 
principper for evidensbaseret behandling, idet førstevalgsbegrebet bruges om en enkelt 
psykoterapi. Selvom KAT kan være en effektiv behandlingsmetode, så har også angstpatienter 
krav på en individuelt tilpasset behandling, jf. fx SST’s referenceprogram for angstlidelser: ”Det er i 
sidste instans altid den enkelte behandlers eget ansvar at skønne, hvad der er rigtigt at gøre i en 
bestemt klinisk situation – ud fra videnskabelig evidens, erfaring, klinisk skøn og patientens 
ønsker.”  
 

Ifølge vejledningen skal alle med depression, uanset depressionens sværhedsgrad tilbydes 
støttende samtaler eller samtaleterapi. Men her mangler kvalitetssikring, idet den psykologiske 
behandling, både ved angst og depression kan foregå ved den praktiserende læge. Ligesom 
elektriske installationer skal udføres af autoriserede fagpersoner, bør personer med angst og 
depression behandles på et niveau, der matcher et moderne samfunds forventninger til 
sundhedssektoren. Et for lavt niveau har omkostninger for danske borgere og samfund. I en tid 
med alarmerende mangel på praktiserende læger og et generelt ønske om specialiseret 
behandling er det uhensigtsmæssigt at bede den praktiserende læge varetage den opgave. Andre 
lande er i mål. Psykologisk behandling bør ske ved psykologer specialiseret i psykoterapi. 
 
 

Se vejledningen www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=165423&exp=1  
 
 

*** 

DPSP fejrede 25 års jubilæum ved generalforsamlingen i Aarhus. Det var en festlig aften med stort 
fremmøde. Brinkmans foredrag om diagnostik gav anledning til dybe refleksioner over 
diagnosekulturens udvikling og funktion. Ved generalforsamlingen blev det vedtaget, at 
vedtægtsbestemme København-udvalget samt at omdøbe Videotek-udvalget til Medietek-udvalget. 
Krista Straarup genindtrådte i bestyrelsen. Bestyrelsen retter en stor tak til alle fremmødte og alle 
andre medlemmer der via kontingentet støtter selskabet. 
 
Klaus Pedersen 
Formand f. DPSP 

 

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=165423&exp=1
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Fredag d. 30. oktober 2015 

Radisson Blue Royal 
 

 
 
 

DPSPs Internationale 
seminar i  

København 
 
 
 
 
 

 Professor  
Finn Skårderud 

 
 

 

 

Minding the body 
- Om psykoterapi ved spiseforstyrrelser og selvskade 
 
Vi ser meget frem til at få besøg af Finn Skårderud, som er en central kliniker og forfatter i norsk 
psykiatri og inden for udvikling af mentaliseringsbaseret terapi. Finn Skårderud er professor ved 
Oslo Universitet, arbejder med topidrætsudøvere for Norges Olympiske Komité er internationalt 
anerkendt ekspert indenfor spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser og kendt som norsk 
TVs kommentator på Breivik sagen. Finn Skårderud har for nylig etableret Institut for 
Spiseforstyrrelser Vila Sult, har været med til at etablere Institut for Mentalisering i Oslo og har sin 
egen praksis.  
 
På seminaret fokuseres på spiseforstyrrelser og mentalisering. Unge og voksne er under pres. 
Spiseforstyrrelser er et betydeligt sundhedsproblem og nedsætter livskvaliteten. Nogle sulter sig, 
nogle overspiser, mens andre har et så overdrevet fokus på sundhed, at det hindrer dem i at føre 
en normal hverdag. 
 
Nogen bliver raske af sig selv, nogen med lidt hjælp, mens andre har årelange og ødelæggende 
symptomer og problemer. Drømme om fremtiden, helbredet og familier bliver hårdt ramt. 
Spiseforstyrrelser er fortsat en af de lidelsesformer som stærkest kan udfordre og forvirre dem som 
skal være de gode hjælpere. Behandlere kan frustreres over den spiseforstyrredes manglende 
motivation til ændring, samt over at det er vanskeligt at etablere gode arbejdsalliancer. 
Spisevægring – anorexi – er fortsat den psykiske lidelse med højest dødelighed. Der er således et 
vedvarende behov for, at udvikle forståelsen af sådanne tilstande og ikke mindst for bedre 
behandlingsmetoder. Hvordan kan vi øge forståelsen af det som vi har svært ved at forstå? 
Hvordan kan vi nå dem som er vanskelige at nå? Hvordan kan vi engagere personer med 
spiseforstyrrelser i deres bedringsarbejde?  
 
Finn Skårderud vil også præsentere den model for mentaliseringsbaseret terapi af 
spiseforstyrrelser, som han i samarbejde med Anna Freud Centre har været med til at udvikle. 
Mentaliseringstraditionen lægger særlig vægt på at nå de personer, som ikke har haft tilstrækkeligt 
udbytte af tidligere behandlingsforsøg. 
 
Finn Skårderud har modtaget flere priser for sit arbejde og har et omfattende forfatterskab bag sig.  
I Danmark kender vi ham særligt for ”Uro - En rejse i det moderne selv” og ”Sultekunstnerne”. 
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Seneste udgivelser er Psykiatribogen – Krop sind og samfund (2010), Miljøterapibogen (2013) og 
Mærkelige Menneske (2014). 
 
Finn Skårderud har i 2014 etableret Vila Sult - en rammeorganisation for behandling, forskning, 
undervisning og uddannelse. Stiftelsen har en eksplicit ambition om at være i dialog med miljøer 
for kunst og kulturformidling, samt være en del af den offentlige debat om især spiseforstyrrelser. 
”Forskningslitteraturen viser, at der er sammenhæng mellem kulturdeltagelse, kulturoplevelse og 
sundhed. Kunst og kultur kan bidrage positivt ved at afmystificere lidelser, vise at grænserne 
mellem det normale og unormale ikke er givet og ved at vise os det sårbare i os alle.” 
 
Tid og sted: 
Fredag d. 30. oktober 2015, kl. 8:50-16:15. Morgenkaffe og registrering kl. 7:30.  
Radisson Blu Royal, Hammerichsgade 1, 1611 København V. 
 
Deltagerpris:  

 1190 kr. inkl. moms for medlemmer af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer  

 750 kr. inkl. moms for studerende, som er medlemmer af Dansk Psykolog Forening  

 1650 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 dpsp.dk  
 
Tilmelding: Tilmelding foretages via dpsp.dk.Tilmeldingen er bindende. Sidste frist for tilmelding er 
torsdag d. 2. oktober 2015. Regler for tilmelding og afmelding ses på hjemmesiden.  
 
Meritering: Forventes godkendt med 6 timer i relevante specialistuddannelser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrangør: DPSP v/ Klaus Pedersen & Kirsten Rosenkrantz Grage 

http://www.dpsp.dk/
http://www.dpsp.dk/
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20. november 2015 
 

 

Teknologiunderstøttede  psykologydelser – fra Apps til Video 

i Dansk Psykolog Forening – København  
 

 
 

 

8:30-9:00      Morgenkaffe/the + frugt  ( networking/ en ring af DP-psykologer i fremtiden? ) 
9:00-9:30  Velkomst og introduktion ved Online Panelet udvalgt af DP:  

                      forskningsleder, cand.psych. Kim Mathiasen (Arhus.Univ.), 

                      klinisk psykolog (Oslo Univ.) Kit Lisbeth Jensen,  

                      cand.psych. Iben  Sejerøe-Szatkowski (Århus Univ.) 

9:30-10.00     DP´s nyeste initiativer og politiske perspektiver for psykologer 

                        DP´s næstformand Merete Strømming og formand f. kursusudvalget i DP.                                    

10:15-11.00  ”Fra apps til psyk-simulator = din fremtid er nu”   ved Svein Øverland  

                        Psykolog (Oslo Univ.) specialist, forfatter og entreprenør, særligt involveret i   

                        online terapi og udvikling i mental health apps.  

11.15-12.30  Workshops med 3 forskningsspor:  

● iKAT´s udvikling / resultater samt Spils indvirkning 

● Videokonsultation og tekstbaseret konsultation   (forskning, 

erfaring og retningslinier) 

12:30-13.30  Frokost i DPs kantine med lækker buffet inklusiv drikkevarer 

13:30-14.30  ”OBS: eMenthal health now and in your future” v. Heleen Riper (Holland) -    

                        Honorary Professor ved Syddansk Universitet, Telepsykiatrisk enhed,  

                        forsker ved Leuphana universitet, Lüneburg, Tyskland med særlig interesse for  

                        og viden om psykologisk behandling online = “e-mental health”. 

14:30-15.00  Afrunding ved Online Panelet 

 Der bliver suppleret med uddybende oplysninger om dagens program på dpsp.dk 

 

Tilmelding: www.dpsp.dk   DPSPs medlemmer kr. 590,- andre DP psykologer kr. 740,- 

Meritering: Der arbejdes for, at kurset godkendes i DPs specialistuddannelser. Der udstedes 
kursusbevis for din deltagelse, og det forventes at kurset kan godkendes i den enkeltes psykologs 
ansøgning om specialistgodkendelse.  

Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100, København Ø 

Abstracts og artikler fra foredragsholderne i relation til seminaret vil findes som vedhæftede filer til 
annoncen på DPSP´s hjemmeside www.dpsp.dk/programmer/seminar   

 

Arrangør: DPSP v/ Kit L. Jensen, Kim Mathiasen, Iben Sejerøe-Szatkowski & Werner Regli  

http://www.dpsp.dk/
http://www.dpsp.dk/programmer/seminar
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13. - 14. januar 2016 
I København 

 

Kursus i Psykopati og brug af Psykopati checklisten - PCL-R 

 
v/ Lars Bjerggaard Christiansen, Claus Werchmeister og Susanne Bengtson 

 
 
 
Kurset indeholder en gennemgang af den kliniske og forskningsmæssige baggrund for psykopati-
begrebet, praktiske scoringsøvelser i PCL-R og brug af redskabet, differentialdiagnostiske 
overvejelser, viden om kvindelige psykopater, data om behandling af psykopati, samt PCL-R's 
betydning i forhold til risikovurderinger.  
 
Internationalt har instrumentet PCL-R i en årrække fungeret som 'the golden standard' for 
identificeringen af psykopati og er nu oversat til dansk. PCL-R kan anvendes som en differentiering 
af ICD-10 forståelsen af dyssocial personlighedsstruktur. Psykopati indgår som en risikofaktor i 
flere eksisterende redskaber udviklet til vurdering af voldsrisiko (HCR-20, SVR-20 m.fl.).   
 
Undervisere: Cand.psych. Claus Werchmeister, Cand. psych., specialist og supervisor i 
psykopatologi Lars Bjerggaard og Cand.psych., ph.d. Susanne Bengtson. 
 
Tid og sted: Onsdag den 13. januar og torsdag den 14. januar 2016 kl. 9.00-16.00.  
Morgenmad og registrering fra kl. 8.30 begge dage. Kurset afholdes i Dansk Psykologforenings  
lokaler i Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. 
 
Deltagergebyr: Inkl. PCL-R Manualer, moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe begge 
dage: Medlemmer af DPSP kr. 5200,00, Andre: 5900,00, EANfakturering ikke muligt. 
 
Meritering: Kurset er godkendt på specialistuddannelserne i psykopatologi og psykoterapi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrangør: DPSP v/ Mette Lise Vinum 



 

 
 

 

 

           
DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER 

        SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING 

________________________________________________________________________________ 

  

___________________________________________________________________________________________ 
 

Ψ   • DPSP v/ sekretær Lotte Dehli • Nordre Frihavnsgade 65, 1.th • 2100 København Ø • www.dpsp.dk •   

Ψ 

1.-2. marts 2016 
i København 

 

Trauma, Dissociation and Psychosis 
New Perspectives on Conceptualization & Treatment 

 
v/ Professor Andrew Moscowitz 

 

In this workshop, Andrew Moskowitz will present new understandings and findings concerning the 
relationship between trauma, dissociation and psychosis. The first day will be more historical and 
conceptual, and will cover the meaning of the terms trauma, dissociation and psychosis, theories of 
dissociation and dissociative disorders, the impact of childhood trauma and neglect on the brain, 
and the unrecognized importance of dissociation in the history of schizophrenia. 
 
The course will address the assessment of dissociation and issues of differential diagnosis, and 
the understanding and treatment of hallucinations and delusions from a 
trauma/attachment/dissociation perspective. And will  evaluate the speculation that we are 
witnessing the beginning of a scientific revolution in psychiatry, with a reinvigoration of person-
centered and environmentally-focused approaches. 
 
 
Undervisere:  
Andrew Moskowitz, Professor MSO of Clinical Psychology at Aarhus University, is an American 
psychologist who leads the ADiTS research unit (for Attachment, Dissociation and Traumatic 
Stress). He is chief editor of ‘Psychosis, Trauma and Dissociation: Emerging Perspectives on 
Severe Psychopathology’ (Wiley, 2008), the 2nd edition of which will be published in late 2016. He 
has written about relationships between trauma, dissociation and psychosis from a range of 
historical, conceptual, empirical and clinical perspectives, and leads a Danish/Israeli research team 
exploring the prevalence and clinical implications of a ‘dissociative psychosis’ disorder. 
 
Tid og sted: Tirsdag den 1. marts og onsdag den 2. marts 2016 kl. 9.00-16.00. Morgenmad og 
registrering fra kl. 8.30 begge dage. Kurset afholdes i Dansk Psykologforenings lokaler i 
Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. 
 
Deltagergebyr: Inkl., moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe begge dage: Medlemmer 
af DPSP kr. 2200 andre: kr. 2600. EAN fakturering ikke muligt. 
 
Meritering: Kurset vil blive søgt godkendt I forhold til relevante specialist uddannelser. 
 

 
 
 
 
 
 

Arrangør: DPSP v/ Mette Lise Vinum 
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Fredag d. 4. marts 2016 
 
 
 
 

DPSPs Internationale Seminar  
i Aarhus på 

Radisson Blu Scandinavia  
 
 
 

Jon Frederickson 

 
Intensive Short Term Dynamic Psychotherapyherapy 

ISTDP 
 

Tema: Fleksible og effektive måder til at 
håndtere angst og forsvar i psykoterapi 

     

 

 
 
 
 
 

 Jon Frederickson (USA) 
 

Dr. Jon Frederickson, er grundlægger og leder af ISTDP instituttet, Washington School of 
Psychiatry, der udbyder systematiseret træning og undervisning i ISTDP. Han er en erfaren 
terapeut og supervisor samt internationalt anerkendt underviser og foredragsholder. Han er 
forfatter til flere internationalt publicerede artikler og bøger, senest den prisvindende bog Co-
Creating Change: Effective Dynamic Therapy Techniques, der er den første guide til ISTDP, der 
inkluderer såvel en integrativ konfliktteori som præcise og systematiske trin for assessment og 
kliniske interventioner. 
 

Session 1: Assessment of capacity 
 
 

Session 2: Restructuring projections 
 

 

Session 3: Identifying and blocking regression 
 
 

Session 4: Casepresentation 

 
Tid og sted: 
4. marts 2016 kl. 8:50-16:15. Morgenkaffe og registrering kl. 7:30.  
Radisson Blu Scandinavia, Banegårdspladsen 1, Aarhus 
 
 

Deltagerpris: 1090 kr. inkl. moms for medlemmer af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for 
Psykologer, 750 kr. inkl. moms for studerende, som er medlemmer af Dansk Psykolog Forening, 
1690 kr. inkl. moms for andre akademikere. Prisen inkluderer morgen- og frokostbuffet samt 
eftermiddagskaffe. EAN fakturering er ikke muligt.   
 
 

Tilmelding: Tilmelding foretages via www.dpsp.dk. Tilmeldingen er bindende. Sidste frist for 
tilmelding er Onsdag d. 27. januar 2016. Regler for tilmelding og afmelding ses på hjemmesiden.  
 
 

Meritering: Seminaret forventes godkendt i relevante specialistuddannelser 
 
 
 
 

 
 
 

Arrangører: DPSP v/ Krista M. N. Straarup & Klaus Pedersen 

http://www.dpsp.dk/
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15.-16. marts 2016 i Odense  

Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer (DPSP) 
Psykologen som konsulent – tværgående modul 

v. Vibe Strøier, cand. psych., specialist og supervisor 

 
Formålet med kurset er at give deltagerne de mest nødvendige forudsætninger for at bestride 
rollen som konsulent herunder at opnå grundlag for at indgå i og gennemføre konsulentopgaver og 
at få indsigt i konsulentrollens muligheder, funktioner, psykologi og betydning.  
 
Temaer på kurset er: Rollen som konsulent, etiske overvejelser, fra ekspert til proces- og 
netværkskonsulent, problemløsningsstrategier som konsulent, kontrakt- og opgavestyring, metoder 
og valg af disse samt formidling, intervention og evaluering. Kurset vil veksle imellem oplæg, 
diskussion i plenum, teamarbejde med cases samt træning af metodefærdigheder.  
 
Om underviseren: 
Vibe Strøier er cand. psych., specialist og supervisor i psykoterapi og arbejds- og 
organisationspsykologi. Hun har mange års erfaring med såvel psykoterapi som 
udviklingsprocesser i organisationer.  
 
Tid og sted: 
Tirsdag og onsdag d. 15.-16. marts 2016. 1. dag kl. 10-17, 2. dag kl. 9-16. 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.  
 
Deltagere:  
Max. 40 psykologer. 
 
Deltagergebyr:  
Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe begge dage: Medlemmer af DPSP kr. 
2800,- ikke medlemmer kr. 3300,-. EAN-fakturering er ikke mulig.. 
 
Bindende tilmelding:  
Senest d. 5.2. 2016 via www.dpsp.dk. 
 
Meritering: 
Kurset er godkendt under det tværgående modul, 3.17, på relevante specialistuddannelser. Kurset 
kan efter konkret ansøgning til fagnævnet også godkendes på specialistuddannelsen i psykoterapi.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrangør: DPSP-Fyn v/ Henriette Rønhof Sloth (tlf. 61774764, mail: psykolog@henriettesloth.dk) 

mailto:psykolog@henriettesloth.dk
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Indkaldelse til GENERALFORSAMLING  
 

+ Foredrag v/ PhD Sebastian Simonsen: 
Personlighedsforstyrrelser i ICD-11 

 

Onsdag  d. 16. marts 2016 - i Odense 
 
Vi indkalder hermed til generalforsamling i Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer. 
Vedlagt i vinterbrevet finder du DPSPs regnskab for 2015. 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. Vi håber at se rigtig 
mange af vore medlemmer til denne særlige aften.  
 
Sted: Olivia Brasserie, Vintapperstræde 37, 5000 Odense C. 
 
17.00 - 18.15   Generalforsamling 
18.15 - 19.45   Foredrag ved Sebastian Simonsen PhD: Tilmelding generalforsamling@dpsp.dk 
19.45 -             Middag: Tilmelding: generalforsamling@dpsp.dk 
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
På valg (alle genopstiller): Kirsten Rosenkrantz Grage (næstformand), Anne Vonger Kaas & 
Henriette McKenzie Rønhof Sloth. 
Ikke på valg: Klaus Pedersen (formand), Finn Korsaa (kasserer), Mette Vinum & Malene 
Hinrichsen (koordinator, Fyn-udvalget) 
 
Suppleanter:  
På valg: Werner Regli  Ikke på valg: Krista M. N. Straarup 
 
18.15-19.45 Personlighedsforstyrrelser i ICD 11 v/ Sebastian Simonsen 
 

Teori og forskning bag den nye definition på personlighedsforstyrrelse. I ICD 11 lægges op til dra-
matiske ændringer af klassifikationen, som får vidtrækkende konsekvenser for både diagnostik og 
forskning i personlighedsforstyrrelser. Vil det også påvirke den psykoterapeutiske behandling? 
 
 

PhD Sebastian Simonsen er tilknyttet psykiatrisk Center Stolpegaard og arbejder til daglig med 
behandling og forskning i personlighedsforstyrrelser. SS er formand for DPs ICD-11 arbejdsgruppe 
for personlighedsforstyrrelser, Jeg er medlem af bestyrelsen i det Nationale netværk for forskning 
og kvalitetssikring af psykoterapi, edlem af psykopatologisk fagnævn, og har været med i en række 
andre nationale og internationale udvalg og komiteer vedrørende psykoterapi og 
personlighedsforstyrrelser, og er forfattet til flere artikler om emnet. 
 
Tilmelding nødvendig til foredrag og middag pr. mail til: generalforsamling@dpsp.dk  
 
NB: Angiv venligst om du deltager i foredrag, middag eller begge dele. Du vil så modtage en 
bekræftelse fra Lotte Dehli hurtigst muligt. 
 
 
 
Arrangør: DPSP v/ Malene Hinrichsen, Henriette Rønhoff Sloth, Finn Korsaa & Klaus Pedersen 
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Bestyrelsen: 

Formand: Klaus Pedersen 
Mail: klauspedersen.dk@gmail.com 
 
Næstformand: Kirsten Rosenkrantz Grage 
Mail: kirsteng@privat.dk 
 
Kasserer: Finn Korsaa 
Mail: fk@dpsp.dk 
 
Bestyrelsesmedlem: Henriette McKenzie Rønhof Stoth 
Mail: psykolog@henriettesloth.dk 
 
Bestyrelsesmedlem: Anne Vonger Kaas 
Mail: anne.vonger@mail.dk  
 
Bestyrelsesmedlem: Mette Vinum 
Mail: mette.vinum@gmail.com 
 
Bestyrelsesmedlem: Malene Hinrichsen 
Mail: psykolog@mahi.dk 
 
Suppleant: Krista M. N. Straarup 
Mail: kristasteen@msn.com  

Suppleant: Werner Regli 
Mail: regli@mail.tele.dk 

Sekretariat: 

Sekretær: Lotte Dehli 
Mail: ld@dpsp.dk 
 

Telefontid: 
Tirsdag 18.00 – 19.00 
Tlf: 21 41 85 95 

 
Århus-udvalget: Lone Adamsen, Mette Weiss Mose, Ole Karkov Østergård, Krista Straarup, Maria 
Lægsgaard Kristensen & Klaus Pedersen 
 
 

Odense-udvalget: Malene Hinrichsen, Tina Malchow-Møller, Henriette McKenzie Rønhof Sloth, Lykke 
Birkeland & Mette Riber 
 
 

København-udvalget: Kirsten R. Grage, Finn Korsaa, Marie L. Rørne, Mette Vinum, Anne Vonger, Karen 
Aursand & Werner Regli 
 
 

Medietek-udvalget: Jens Berthelsen, Birgit Vrang, Birgitte Brun & Werner Regli 
 
 

Online udvalget: Kim Mathiasen, Morten Fenger, Anne-Marie Thuesen, Anne Sophie Bauer, Iben Sejerøe-
Szatkowski, Kit Lisbeth Jensen, Mehrak Salimi, Eric Allouche, Johan Eklund, Signe Wiingaard, Trine Natalja 
Sindahl & Werner Regli (koordinator). 
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