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Vil du hjælpe os med at mindske DPSP’s administrationsudgifter?

Så tilmeld din kontingentbetaling til PBS! 

De senere år har lidt for mange af vore sekretærtimer været brugt på at tjekke 
indbetalinger og sende rykkere, selvom de fleste ønsker kontinuerligt medlem-
skab af DPSP.

En af årsagerne hertil er, at vi ikke automatisk får besked når du flytter eller når 
du skifter din mailadresse.  

Vi vil aller helst bruge vores ressourcer på at udvikle selskabet og arrangere 
spændende kurser og seminarer for dig og de over 1700 andre medlemmer 
af DPSP – og håber derfor at du vil tilmelde dig PBS. Du kan til enhver tid let 
framelde dig igen i banken, dersom du måtte ønske det.

Du kan allerede nu gøre det, ved at oprette den i din bank med følgende  
informationer:

PBS nummer: 06489117

Betalings ID: 00001

Kundenummer: Dit medlemsnummer i DP.

Alternativt kan du gøre det, når du modtager dit girokort til sommer – men vi vil 
være rigtig glade hvis du gør det allerede nu ;-))
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DPSP Update - Januar 2018

Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer

Let’s Talk!
FN’s Højkommissariat for menneskerettigheder har under overskriften Retten til at nyde den højest 
opnåelige standard for fysisk og psykisk sundhed proklameret, at begrebet sundhed indebærer 
psykisk sundhed.

Højkommissariatet betoner, 
 

Læs erklæringen:
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21480&LangID=E

I Danmark reageres der i slowmotion på evidensen. Der bør straks afsættes markant flere res-
sourcer på psykisk sundhed – i forebyggelse – i specialiseret uddannelse af personale - og i 
psykologisk behandling, herunder bør mulighederne for at tilbyde specialiseret psykoterapi styrkes 
markant. Det betaler sig – både for den psykiske sundhed og samfundsøkonomisk. 

Vi ønsker alle medlemmer et lykkebringende år 2018

P.b.v.
Klaus Pedersen, Formand f. DPSP

At der er brug for et skifte i investeringer i mental sundhed – fra fokusering på kemiske ubalancer til fokuse-
ring på magtubalancer og ulighed. Det dominerende biomedicinske narrativ om depression er en byrde for 
individer og samfund, er kortsigtet, og rækker ikke til at udvikle passende politiske og kliniske reaktioner.  
 
Anvendelse af psykofarmaka som førstevalgsbehandling af depression understøttes ikke af evidens. Den 
overdrevne brug af medicin og andre biomedicinske interventioner der er baseret på et reduktivt neurobiolo-
gisk paradigme medfører mere skade end gavn og underminerer retten til sundhed.  
 
Den biomedicinske tradition som medikaliserer forskellige former for psykosocial stress og menneskelig 
lidelse har overskygget betydningen af sociale og andre underliggende afgørende faktorer for sundhed. Det 
underminerer retten til sundhed, og står i modsætning til en hurtigt voksende evidensbase.  
 
Højere prevalens af depression er tæt forbundet med modgang tidligt i livet som fx stress, seksuel, fysisk og 
emotionel børnemishandling såvel som ulighed, vold og andre former for modgang der former vores sociale 
og emotionelle miljø.  
 
Der er tale om et omfattende folkesundheds- og menneskerettighedsspørgsmål, med behov for omgående 
overvejelse af, hvordan vi investerer i psykisk sundhed og håndterer eksempelvis depression. Mennesker 
har brug for at tale om, hvad de tror kan være bag følelsen af tristhed eller manglende glæde. Politiske be-
slutningstagere skal tale om, hvad der gik galt i håndteringen af individers og samfunds psykiske sundhed, 



Ψ
DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER
        SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

  www.dpsp.dk

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING, FOREDRAG OG MIDDAG
28. FEBRUAR 2018 I AARHUS

Vi indkalder hermed til generalforsamling og foredrag i DPSP d. 28. februar 2018. Efter fore-
draget er selskabet vært ved en middag. DPSPs regnskab for 2017 udsendes via mail til med-
lemmerne. Forslag til dagsorden skal være indsendt mindst 4 uger før afholdelse af generalfor-
samlingen. Såfremt der ikke indkommer nye forslag til dagsorden, vil vedlagte dagsorden gælde 
som endelig dagsorden. Vi håber at se mange af vores medlemmer denne aften.

Tid: Onsdag den 28. februar 2018 kl. 17.00 – 22.30
Sted: Dansk Psykologforening – Åboulevarden 31, 2. – 8000 Aarhus C

17.00 - 18.15   Generalforsamling
18.15 - 19.45   Foredrag v/ Anne Helene Døssing
19.45 – 22.30  Middag 

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 Hin-
richsen (koordinator, Fyn-udvalget), Karen Aursand

Suppleant: På valg (genopstiller): Karen Aursand 
Ikke på valg: Krista M. N. Straarup

18.15-19.45:Psykoanalytiske perspektiver på narcissisme og behandling heraf v/ Anne Helene 
Døssing
Tilmelding er nødvendig til foredrag og middag, pr. mail til: generalforsamling@dpsp.dk
Begrænset deltagerantal. NB: Angiv venligst om du deltager i foredrag, middag eller begge 
dele. Du vil herefter modtage en bekræftelse fra sekretær Lotte Dehli.

Arrangør: Mette Weiss Mose & Krista M. Straarup

Dagsorden til DPSPs generalforsamling onsdag d. 28. februar 2018 

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år
6. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
7. Behandling af indkomne forslag
8. Fastlæggelse af budget og kontingent
9. Valg af bestyrelse
10. Eventuelt
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Ændringsforslag til DPSP’s vedtægter:

Ad. pkt 6)
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:

Nuværende §3, VIRKSOMHED: bullet 2, 3 og 4: 
• Bestyrelsen har mulighed for at nedsætte udvalg til varetagelse og udvikling af DPSPs   
aktiviteter. Udvalgsmedlemmer udpeges af bestyrelsen. Nedsatte udvalg refererer til DPSPs 
bestyrelse, og skal være med deltagelse af mindst et bestyrelsesmedlem. 

• Bestyrelsen nedsætter et Århus-udvalg, et Fyn-udvalg og et København-udvalg til vareta-
gelse af lokale aktiviteter med bistand fra DPSPs sekretær. 

• Bestyrelsen nedsætter et Medietek-udvalg som bl.a. har til formål at opbygge og vedlige-
holde DPSPs Medietek med bistand fra DPSPs sekretær.

Bestyrelsens ændringsforslag til §3 VIRKSOMHED: bullet 2, 3 og 4:
• Bestyrelsen har mulighed for at nedsætte udvalg til varetagelse og udvikling af DPSPs 
aktiviteter. Udvalgsmedlemmer udpeges af bestyrelsen, efter indstilling af bestyrelsesmedlem-
mer eller udvalg. Nedsatte udvalg refererer til bestyrelsen. 

• Bestyrelsen nedsætter et Aarhusudvalg, et Fynudvalg og et Københavnudvalg til vareta-
gelse af lokale aktiviteter med bistand fra DPSPs sekretær. 

• Bestyrelsen nedsætter et Medietekudvalg som bl.a. har til formål at opbygge og vedlige-
holde DPSPs Medietek med bistand fra DPSPs sekretær.

Nuværende §5 (uddrag):
Indkaldelse sker gennem Psykolog Nyt (…)
Bestyrelsens ændringsforslag til §5 (uddrag):
Indkaldelse sker gennem Fagmagasinet P eller via elektronisk besked til selskabets medlemmer 
(…)
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19. - 20. marts 2018 – Aarhus

Introduktion til Operationaliseret Psykodynamisk Diagnose (OPD-2)  
-udredning og behandling på psykodynamisk grundlag
v/ Cand.psych. Ole Karkov Østergård, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

OPD-2 er et interviewbaseret instrument til at lave personlighedsmæssig udredning og tera-
piplanlægning. OPD-2 tilbyder et fælles sprog for psykodynamiske begreber og fastholder sam-
tidig den psykodynamiske ambition om at forstå patienten symptomer som udtryk for dyberelig-
gende vanskeligheder eller konflikter. OPD-2 består af fire akser, som gør det muligt nuanceret 
at beskrive (1) klientens motivation og forudsætning for behandling, (2) interpersonelle mønstre, 
(3) indre konflikter og (4) personlighedsstruktur. OPD-2 bygger videre på Kernbergs strukturelle 
interview og er komplementær til DSM/ICD.

Med en OPD-udredning kan du formulere et terapeutisk fokus og vurdere alvorlighedsgraden og 
karakteren af eventuelle personlighedsmæssige vanskeligheder, hvilket har stor betydning for 
behandlingens tilrettelæggelse og forløb. OPD-2 er anerkendt af det tyske sygesikringssystem 
og oversat til mere end 10 forskellige sprog. 
Ole Karkov Østergård er certificeret OPD-2 træner, specialist og supervisor i psykoterapi, PhD 
studerende ved Psykologisk institut, Aarhus Universitet, samt lærer og terapeut på Institut for 
Gruppeanalyse i Aarhus. Han forsker bl.a. i sammenhængen mellem en OPD udredning og 
udbyt-tet af korttids gruppeterapi. 

Kurset henvender sig til psykologer og psykiatere med interesse for udredning og terapiplan-
læg-ning. Undervisningen består af oplæg fra underviser samt deltagernes ratings af diagnosti-
ske vi-deointerviews. Deltagerne er meget velkomne til at medbringe cases til kurset. 

Tid og sted: Mandag d. 19. og tirsdag d. 20. marts 2018. Alle dage fra kl. 9.00-16.00. Morgen-
kaffe ½ time før kursusstart på Danhostel Aarhus, Marienlundsvej 10, 8240 Risskov.

Deltagergebyr: Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe: 2400 kr. for medlemmer 
af DPSP og 3000 kr. for andre akademikere.

Bindende tilmelding: Senest d. 05. februar 2018 via www.dpsp.dk. 

Meritering: Kurset søges godkendt til 12.4.4.2.1 Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik 
med 12 timer, samt 13.4.4.2.1 Diagnostik og psykopatologi med 6 timer. 
Max 24 deltagere.

Arrangør: DPSP-Aarhus v/Ole Karkov Østergård
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Psykologfagligt selskab for supervision og DPSP 
Torsdag d. 14 Juni 2018 i Odense 

Den nye Psykologlov og dennes betydning for dit psykologfaglige virke og for alle 
former for ydelser; herunder som behandler, rådgiver, supervisor og konsulent

Fagligt oplæg og efterfølgende dialog med 
advokat cand. jur. Susanne Borch, EMBOLEX Advokater

Folketinget vedtog en ny lovgivning for psykologer i februar 2017, og loven har været gældende 
fra d. 01.07. 2017. Advokat cand. jur. Susanne Borch vil fortælle om den nye Psykologlov, og 
hvilke jurdiske og etiske opmærksomhedspunkter den nye lov giver anledning til i forhold til bl.a. 
psykologernes virke som behandler, rådgiver, supervisor og konsulent og i det hele taget alment 
for dine ydelser og dit virke som psykolog. 
Læs mere i flyeren. 

Om underviseren
Susanne Borch underviser på Københavns Universitet og CBS i bl.a. professionslovgivning, og 
vi er meget glade for, at hun vil komme og oplyse os og reflektere sammen med os om betyd-
ning af vores nye lovgrundlag for vores psykologfaglige virke.

Tid og sted
Torsdag 14 Juni 2018 kl. 17.00 – 20.00
Odense Katedralskole, Jernbanegade 34, 5100 Odense C

Deltagere 
Max 50 psykologer

Deltagergebyr
Deltagelse i arrangementet forudsætter forudgående tilmelding af hensyn til den praktiske plan-
lægning, men er ellers GRATIS for medlemmer af DPSP og Psykologfagligt selskab for supervi-
sion, mens deltagere, som ikke er medlemmer af DPSP eller PSFS, betaler et adgangsgebyr på 
150.00 kr kontant ved ankomsten. Vi byder på snacks, frugt, kaffe, te og vand til arrangementet. 

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at sende en mail med navn, medlemsnr. og, hvorvidt du er medlem af 
DPSP eller PSFS til formand for PSFS Benedicte Schilling, mail bs@schillingcts.com senest 
1. juni 2018.
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DPSP International Seminar 
Radisson Blu Scandinavia Hotel

Copenhagen - Denmark

October 4th – 5th 2018

   
 

Professor  
Geoffrey M. Reed
Senior Project Officer 
WHO

Professor 
Cary Kogan
University of Ottawa

ICD-11 Guidelines & Scientific Foundations
Mental, Behavioral & Neurodevelopmental Disorders

Danish Psychological Association and the Danish Psychotherapeutic Society for 
Psychologists has the extraordinary honor of presenting Professor Geoffrey M. 
Reed PhD & Professor Cary Cogan PhD.

This seminar will present an overview of key principles of ICD-11, provide in-depth 
knowledge about the new diagnostic guidelines for mental, behavioral & neurode-
velopmental disorders, including an overview of the scientific foundations of the 
classification. The seminar will be highly relevant to assessment of psychopa- 
thology and the diagnosis of mental and behavioral disorders in everyday clinical 
practice regardless of the current diagnostic system in use.
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Seminar Objectives:
A. Provide an overview of key principles of ICD-11
B. Describe new diagnostic guidelines in ICD-11
C. Explain scientific foundations for ICD-11
D. Expand knowledge about psychopathology & diagnostic classification

Professor Geoffrey M. Reed 
Dr. Reed is managing editor for the ICD-11 chapters on Mental, Behavioral and Neurodevelopmental 
disorders and has since 2008 acted as Senior Project Officer for the Revision of ICD-10 Mental and 
Behavioral Disorders at the Department of Mental Health and Substance Abuse at the World Health 
Organization WHO. Dr. Reed manages activities related to the development of the chapters on Mental 
and Behavioral Disorders for the Eleventh Revision of the WHO’s International Classification of Disea-
ses and Related Health Problems. Dr. Reed is also Professor and Scientific Co-Director, Global Mental 
Health Program, Department of Psychiatry, Columbia University Medical Center, New York, NY, USA.

Professor Cary Kogan
Dr. Kogan is Professor of Clinical Psychology and Director of Centre for Psychological Services and 
Research at University of Ottawa, Canada. Since 2013, Dr. Kogan has also worked as consultant to the 
Department of Mental Health and Substance Abuse, WHO on the development of the ICD-11 classifica-
tion of Mental, Behavioral, and Neurodevelopmental Disorders. He has been particulary involved in the 
reformulation of guidelines for Neurodevelopmental Disorders, Mood Disorders, Anxiety and Fear-Re-
lated Disorders, Obsessive-Compulsive and Related Disorders, and Disorders Due to Substance Use 
and Addictive Behaviors. He leads the clinical field testing of the ICD-11 in Canada. 

Time and Place:
2017 October 4th 8.50-17:15 & October 5th 8:25-16.15 Morning Buffet & Registration 7:30. Radisson 
Blu Scandinavia Hotel, Amager Blvd. 70, Copenhagen, Denmark.

Registration: 
Members of The Danish Psychological Association & Societies DKK 2490. Members of DPSP: DKK 
1890. Student Members of The Danish Psychological Association: DKK 1590. Other Academics: DKK 
3790. Academics, Residence outside Denmark: DKK 2490. Fee includes Tax, Morning Buffet, Lunch, 
Coffee & Cake. EAN billing is not possible. 

Application dpsp.dk
Deadline for application August 24th 2018. Rules for Registration & Cancellation dpsp.dk Early  
registration is recommended.

Merit: Expected approved 12 hours in specialist programs

Organization: 
Organized by The Danish Psychotherapeutic Society for Psychologists and The Danish Psychological 
Association. Co-Sponsored by The Danish Society for Psychological Psychiatry and The Danish Socie-
ty of Children and Adolescent Psychopathology
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PRELIMINARY PROGRAM     
Time and content subject to change. Final program expected March 2018

Thursday October 4th 

7.30  Registration & Morning Buffet 

8.50  Danish Psychological Association: President Eva Secher Mathiasen
9.00  Introduction: Klaus Pedersen Chairman DPSP / Organizer

9.15  Development of the ICD-11
 - A New Science of Clinical Utility
 - Global Applicability
 Major Structural Innovations in the ICD-11                                                  
 Diagnostic Principles of the ICD-11
 Results of ICD-11 Field Testing (Reliability and Clinical Utility)

10.35 Break

10.50 Neurodevelopmental disorders:
 Autism Spectrum Disorder                 
 Attention Deficit Hyperactivity Disorder         

12.05 Lunch 

13.05 Schizophrenia and Other Primary Psychotic Disorders                               
 Catatonia

14.20 Coffee & Cake 

14:40 Depressive Disorders     
 Bipolar Disorders     

15.55 Break 

16.00 Anxiety and Fear-Related Disorders    
 Obsessive-Compulsive or Related Disorders  

17.15 Closing 

DPSP International Seminar 
Radisson Blu Scandinavia Hotel

Copenhagen - Denmark
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PRELIMINARY PROGRAM     
Time and content subject to change. Final program expected March 2018

Friday October 5th 

7.30  Registration & Morning Buffet 

8.25 Opening
 
8.30 Disorders Specifically Associated with Stress:    
 Prolonged Grief Disorder
 PTSD and Complex PTSD

10.00 Break

10.10 Personality Disorders      

11.40 Lunch

12.40 Feeding and Eating Disorders     

13.50 Break

13.55 Disorders due to Substance Abuse or Addictive Behaviors  

15.10 Coffee & Cake

15.25 Questions & Answers     

16.15 Book Signing & Wine Reception

Moderator: Klaus Pedersen
 

DPSP International Seminar 
Radisson Blu Scandinavia Hotel

Copenhagen - Denmark
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20-21. juni, 8-9. okt., 29-30. okt. og 29-30. nov 2018 DP, København

Kursus i assessment; 
Indføring i assessment og undersøgelsesmetoder

 
Assessment og diagnosticering er en kerneydelse for psykologer, som skal kunne varetages 
som del af dagligt klinisk arbejde. Det overordnede formål med kurset er at få omfattende kend-
skab til diagnostisk klassifikation og grundlæggende viden om centrale assessmentværktøjer. 
På kurset lægges således vægt på, at man som psykolog får udviklet solide kompetencer om de 
undersøgelsesmetoder, test og klassifikation, der er afgørende for god udredning og undersø-
gelse med henblik på at kunne give den mest optimale videre behandling.
 
Kurset har endvidere til formål at give en indføring i forståelsen af psykopatologiske tilstande, 
psykiske lidelses-, sygdoms- og normalitetsbegreber, som de beskrives ud fra biologiske, psy-
kologiske og sociologiske indfaldsvinkler.
 
Der vil være en grundig introduktion i brugen af det aktuelle diagnosesystem ICD-10, som også 
vil være et centralt omdrejningspunkt gennem hele kurset. Derudover vil der blive redegjort for 
prototypiske kontra polytetiske diagnosesystemer, state/trait, tegn/symptomer; det deskriptive. 
Der vil være overordnet fokus på de mest almindelige psykiske lidelser, som psykologer ofte 
arbejder med i klinisk praksis. Man vil således opnå viden og få en grundlæggende forståelse 
for diagnosticering af hhv. personlighedsforstyrrelser og middelsvære symptomtilstande som 
depression og angst. Derudover vil der opnås kendskab til mere komplekse og alvorlige lidelser 
som udviklingsforstyrrelser, bipolar lidelse og lidelser indenfor det skizofrene spektrum. 
 
Kursisten vil desuden opnå kenskab til differentialdiagnostik og forskellige vanskelige diagnosti-
ske problemstillinger. Der vil kontinuerligt være åbent for dialog i løbet af kurset, herunder dis-
kussion og faglig sparring på de udfordringer, man kan møde under klinisk udredning og diagno-
sticering, fx etiske og praktiske problemstillinger. 

Mål:
• At kursisten opnår forståelse for de mest benyttede undersøgelsesmetoder og deres  
          muligheder og begrænsninger, samt solide færdigheder i at kunne udføre kompetente  
          vurderinger om, hvornår opgaver skal gives videre til andre faggrupper og specialister.   
          Der vil være fokus på de områder, der anses for relevante for psykologer, inklusive  
          forståelse for differentialdiagnostik, neuropsykologiske problemstillinger,  
          relationsrelaterede problemstillinger, mv. 

• At kursisten kritisk og nysgerrigt kan anvende det aktuelle diagnosesystem og relevante  
          undersøgelsesmetoder. 

• At kursisten opnår kompetencer til at træffe solide, selvstændige og velbegrundede  
          diagnostiske vurderinger i klinisk arbejde. 
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20-21. juni, 8-9. okt., 29-30. okt. og 29-30. nov 2018 DP, København

Kursus i assessment; 
Indføring i assessment og undersøgelsesmetoder

Læringsmål:
Kurset vil give en indføring i et bredt spektrum af assessment og undersøgelsesmetoder og de 
diagnostiske redskaber knyttet til disse. Derudover vil der opnås kendskab til den underliggende 
teori og praktiske muligheder for at anvende disse, herunder kriterier for de centrale psykiske 
diagnoser og differentialdiagnoser knyttet hertil. 

Kursisten vil således opnå færdigheder i at:
• Anvende og differentiere diagnoser
• Graduere sværhedsgrad af lidelser og tilstande. 
• Planlægge og gennemføre et diagnostisk undersøgelsesforløb, herunder udvælge og  
           benytte de relevante undersøgelsesmetoder med henblik på at belyse diagnose og pro- 
           blemstillinger knyttet til denne.
• Kunne vurdere og konkludere, samt give anbefalinger til støtte og behandling.
 
Undervisere: Christian Møller Pedersen, Sebastian Simonsen, Nicole Rosenberg,  
Ellen Margrethe Christensen og Dorte Bek-Pedersen

Tid og sted:  
D. 20-21. juni, 8-9. okt., 29-30. okt. og 28-30. nov. 2018. Morgenmad og registrering fra kl. 8.30 
hver første kursusdag. Kurset afholdes i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 
København Ø.

Tilmelding: Via dpsp.dk. Pris: Kr. 6.200 for medlemmer af DPSP. Kr. 9.200 andre akademikere. 
Prisen inkluderer frokost, morgen og eftermiddagskaffe. EAN fakturering er ikke muligt.
Tilmelding: Tilmelding foretages via dpsp.dk. Sidste frist for tilmelding er 10.5.18. Regler for 
tilmelding og afmelding ses på dpsp.dk 

Meritering: Kurset retter sig primært mod psykologer, der arbejder indenfor forskellige tera-
peutiske områder og er på vej mod godkendelse som specialist i psykoterapi for voksne. Kur-
set opfylder kriterierne for emneområde 10.2. ”Assessment - Systematisk klinisk udredning og 
vurdering” og består af 48 timer.

Arrangør: DPSP v/ Karen Aursand og Kirsten Grage
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MINDEORD
Alice Theilgaard, 1926-2017

Mindeord af Werner Regli, Jens Berthelsen, Signe Hjortkjær og Birgit Heine Vrang
Medietekudvalget, Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer (DPSP).

Alice Theilgaard, et markant fyrtårn og kapacitet i dansk psykologis historie er død dette efterår.
Alice Theilgaard var blandt de første til at søge ind på psykologistudiet og blev i 1954 cand.
psych. Fik herefter ansættelse på Det Psykotekniske Institut og kom i 1955 til Rigshospitalets 
Psykiatriske Klinik. I 1964 udnævnt til chefpsykolog samme sted og har med baggrund i denne 
stilling ydet højt anerkendt forskning indenfor neuropsykologi, psykiatri, psykoterapi og sund-
hedspsykologi.  I 1990 blev hun udnævnt til adj. professor i sundhedspsykologi. Hun kunne i 
1994 forsvare sin medicinske doktordisputats om kromosomforstyrrelser hos mænd. 

Samtidig med det kliniske og videnskabelige arbejde har Alice Theilgaard engageret sig i under-
visning ved universitetet og givet bidrag til flere lærebøger. Hun havde endvidere plads i flere 
råd og styrelser.
Alice Theilgaard var selvsagt internationalt orienteret f.eks. ved skriftlige arbejder og foredrag. 
Hun satte selv stor pris på sit samarbejde med den engelske psykiater Murray Cox sammen 
med hvem hun udgav flere bøger. Det flerårige samarbejde med Royal Shakespeare Company 
var for hende en personlig skattet aktivitet. Her blev hun udnævnt til æresmedlem – en ære, 
som kun er tilfaldet ganske få udlændinge.
Det var vigtigt for Alice Theilgaard på alle områder at udføre sin indsats med grundighed, rede-
lighed og altid med udgangspunkt i et humanistisk og psykodynamisk orienteret menneskesyn.

Alice Theilgaard var optaget af psykologens rolle og position i samfundet og engagerede sig i 
opgaver i Dansk Psykologforening bl.a. med bogudgivelser og som formand for Psykoterapeu-
tisk Selskab 1997-2001. Alice Theilgaard blev i 2001 udpeget æresmedlem af Dansk Psykolog-
forening.

Ved sin fratræden som formand for DPSP var hun medstifter af Medieteket og blev her i flere år 
et værdifuldt medlem. Alice gav i denne sammenhæng flere inspirerende bidrag til DVD produk-
tionen ved indtaling af egne foredrag og ved at give introduktioner til flere DVD`er om psykotera-
pi og supervision. Også her viste hendes gode evner som formidler sig.
I Medietekudvalget kom vi til at kende Alice som en sensitiv, empatisk og reflekterende person, 
som gav os stor tillid til hendes råd og anbefalinger. Når hun fortalte om mere private episoder, 
kom hendes mod, snarrådighed og stædighed til at stå os klart.
I sine seneste år savnede Alice kontakten med tidligere værdsatte kolleger og venner, som var 
gået bort. Hun gav udtryk for, at den bedste død for hende ville være at dø ”mæt af dage”.

Æret være hendes minde.
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Medieteket er ONLINE !

Medietekets digitale forvandling
en samling af videofilm, som nu kan streames

Så sker der igen en revolutionerende forbedring for dig som 
medlem af DPSP. Revolution af Medietekets gamle udlånspro-
cedurer, giver DPSP´s medlemmer meget lettere adgang til det 
meste af materialet idet man nu kan streame online på dpsp.dk

Hvordan kan du bruge Medietekets mange muligheder?
Både som medlem eller leder af en gruppe indenfor psykote-
rapi og supervision, kan Medieteket give inspirerende oplæg til 
diskussion.
 

• Medieteket indeholder mange forskellige DVD’er af 
DPSP´s store seminarer med spæn-dende og internationale 
forskere indenfor psykologi og psykiatri. Velegnet som inspira-
ti-onskilde til gruppedrøftelser og en videre udvikling indenfor 
psykoterapiens rammer.

• Medieteket har optagelser om Psykologiens historie, som viser væsentlige sider af fagets 
udvikling.              
• Medieteket indeholder også DVD’er, som er udsprunget af Medietekudvalgets medlemmers lyst   
til at eksperimentere med en terapeutisk samtale uden forkendskab til personen i fokus. Sådanne ”pri-
vate” optagelser var tænkt som et oplæg til diskussion, bl.a. om hvorvidt der kan ske fejl og mangler ved 
at være ret uforberedt forud for psykoterapi og supervision.

• Kendte danske psykologer har medvirket til Medietekets videooptagelser af deres                                                                                                                                            
           virke, teori og praksis og samtidige historie. 

Gå ind på hjemmesiden - oplev mulighederne for inspiration - og diskuter de terapeutiske situationer 
med andre kolleger!

Medietekudvalget v/ Birgitte Brun, Jens Berthelsen, Werner Regli & Birgit Heine Vrang
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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@vongerkaas.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:  
Karen Aursand
Mail: karenaursand@gmail.com 

 
 
Sekretariat:
Sekretær: Lotte Dehli
Mail: ld@dpsp.dk

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

Århus-udvalget: Mette Weiss Mose, 
Ole Karkov Østergård, Krista Straarup, 
Claus Hemmingsen & Klaus Pedersen

Odense-udvalget: Malene Hinrichsen, 
Tina Malchow-Møller & Henriette McK-
enzie Rønhof Sloth.

København-udvalget: Kirsten R. Gra-
ge, Finn Korsaa, Marie L. Rørne, Mette 
Vinum, Anne Vonger, Karen Aursand & 
Christina Helen Andersen.

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

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



Ψ  www.dpsp.dk

Ludvig Igra 1997, Mary Morgan & Stanley Ruscynski 1999, Alan Shore 2000, Korsgaard,& Gam-
melgaard,& Pedersen 2001, Bo Jacobsen 2002, Ulla Giersing 2002, David E. Sharff 2003 , Henk 
Schutt 2008, Margaret Stroebe 2008,Bobby Zachariae 2016, V. B. Ekroll, 2016,  A.F.Jensen 
2016, Stig Poulsen 2016, Paul Gilbert 2017

Internationale seminarer 1990 - 2018 
i København & Århus

Peter Fonagy 
2006 

Paul Salkovskis 
1998 & 2004 

Cloé Madanes 
2008 

Daniel Stern 
2005 

Nancy MCWilliams 
2009

Leslie Greenberg 
2010

Irvin Yalom 
2007

Patricia C. Della Selva 
2012

Finn Skårderud 
2012+2015

Emmy Van Deurzen 
1996 + 2014

Jon Frederickson 
2016

David Schnarch 
2014

M. Helge Rønnestad 
2016

Bruce Perry 
2017

Sigmund Karterud 
2011

Alan Fruzzetti 
2013

Atle Dyregrov 
2011

Scott Miller 
2013

John F. Clarkin 
2015

Ernesto Spinelli 
2002 - 2007 - 2009


