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Indkaldelse til generalforsamling, foredrag og middag 
19. marts 2020 i København 

 

Vi indkalder hermed til generalforsamling og foredrag i DPSP d. 19. marts 2020. Efter foredraget er 
selskabet vært ved en middag. Sammen med denne indkaldelse findes DPSPs regnskab for 2019. 
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 mange af vore medlemmer denne aften.  
 
Tid: Torsdag den 19. marts 2020 kl. 17.00 – 22.30 
Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø 
17.00 - 18.15 Generalforsamling 
18.15 - 19.45 Foredrag v/ Sebastian Simonsen: Bivirkninger i psykoterapi 
Sebastian Simonsen PhD er seniorforsker ved Forskningsenhed og amb. for personlighedsforstyr-
relser, Stolpegård. Der er i stigende grad fokus på, at psykoterapi ikke er helt så uskyldsren og 
pletfri, som mange tidligere har antaget. Der findes utvivlsomt ”super shrinks”, men der findes også 
virkelig dårlige terapeuter, og variationen mellem terapeuter inden for samme retning er formentlig 
mere afgørende end den mellem forskellige retninger. Sebastian vil i dette oplæg præsentere em-
pirisk forskning og egne tanker omkring status på dette område. Til sidst kan der blive mulighed for 
at diskutere de forskellige måder, vi kan forholde os til de utilsigtede effekter af psykoterapi på.  
Appetitvækker: www.verybadtherapy.com/ 
19.45 – 22.30 Middag 
 

Bestyrelsesmedlemmer:  
På valg (alle genopstiller): Kirsten Rosenkrantz Grage (næstformand), Karen Aursand 
Ikke på valg: Klaus Pedersen (formand), Finn Korsaa (kasserer), Mette Vinum & Malene 
Hinrichsen (koordinator, Fyn-udvalget) 
 

Suppleanter:  
På valg (genopstiller): Anne Vonger Kaas & Henriette McKenzie Rønhof Sloth 
Ikke på valg: Krista M. N. Straarup 
 
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: Malene Hinrichsen, Henriette Sloth & Kirsten Rosenkrantz Grage 
 
Dagsorden til DPSPs generalforsamling torsdag d. 19. marts 2020  
 
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. Debat om styrkelse af supervision i psykoterapi specialistuddannelsen 
8. Fastlæggelse af budget og kontingent  
9. Valg af bestyrelse  
10.Eventuelt  
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